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కష్మించు నానాన్!

ఉమా మ

ఆచాళళ్
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“సర, ఎం.డి గారు మిమమ్లిన్ రమమ్ంటునాన్రు" పిలిచాడు అటెండర. అకౌంటస్ సెక్షన లో బిలస్ చూసుత్నన్ ధరణి వెంటనే లేచి బిలస్
ఎగిరిపోకుండా పేపర వెయిట పెటిట్ ఎం.డి. గారి రూమ వైపు వెళాళ్డు. తలుపు కొటిట్ నెమమ్దిగా లోపలికి వెళాళ్డు. ముపైప్ ఏళుళ్ంటాయి అతనికి. కానీ
కళళ్లోల్ ఎంతో పర్శాంతత వయసుకు మించిన పరిణతి కనిపిసోత్ంది.
“రండి సర కూరోచ్ండి” అనాన్డు ఎమ.డి కిరణ. తన కింద పనిచేసే వాళల్కి కూడా అతను ఇచేచ్ మరాయ్దని చూసేత్ తెలుసుత్ంది అంత
పెదద్ బాధయ్త అంత చినన్ వయసులో ఎందుకు అపప్జెపాప్రో.
“చెపప్ండి బాబూ!” అనాన్డు ధరణి.
“ సర, మీరు ఈ కంపెనీ లో దాదాపు ముపైప్ ఏళుల్గా పనిచేసుత్నాన్రు. నానన్గారు ఎపప్డూ మీ గురుంచే చెపూత్ ఉంటారు. ఏదైనా
సందేహాలుంటే మిమమ్లేన్ అడగమంటారు" అనాన్డు నవువ్తూ.
"అదంతా ఆయన అభిమానం బాబు , నానన్గారు ఎలా ఉనాన్రు?” అడిగాడు ధరణి.
“బాగానే ఉనాన్రు. ఆమధయ్ వచిచ్న గుండెపోటు తరావ్త పూరిత్గా ఇంటిదగిగ్రే ఉంటునాన్రు కదా.. అందుకే ఇవనీన్ నేను
చూసుకుంటునాన్ను. మీలాంటి వాళళ్ సహాయంతో నెమమ్దిగా పని నేరుచ్కుంటునాన్ను. " అనాన్డు హుందాగా.
"అదేంలేదు బాబు, మీరు నానన్గారి లాగే మీరూ చాలా వేగంగా అనీన్ గర్హిసాత్రు , కారిమ్కుల కషాట్లతో సహా. అందుకే ఎపుప్డూ లాక
అవుట లేకుండా నడుసోత్ంది ఫాయ్కట్రీ " అనాన్డు ధరణి. నెమమ్దిగా నవివ్ తిరిగి చెపప్టం మొదలు పెటాట్డు కిరణ :
“అంకుల, మీకు తెలుసుకదా, మన ఫెరోర్ అలాల్య ఫాయ్కట్రీ ఈ మధయ్ కాలంలో నషాట్లోల్ నడుసోత్ంది. దీనికి పర్ధాన కారణం విదుయ్త
సరఫరా కొరత, చారీజ్లు ఎకుక్వగా ఉండటం. అందుకే ఈ ఏడాది బోనస కూడా ఇవవ్లేదు. నానన్గారి కోరిక మీద లాక అవుట లేకుండా
నడుపుతునాన్ము”. అనాన్డు కిరణ
ఇవనీన్ నాకెందుకు చెబుతునాన్రా అనుకుంటూ తల ఊపాడు ధరణి. ఇంతలో టీ వచిచ్ంది. టీ తాగుతూ చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు
కిరణ
"అందుకే నానన్గారితో మాటాల్డి ఒక ఆలోచన పర్తిపాదించాను. బాయ్ంకులు కూడా ఋణం ఇవవ్డానికి ఒపుప్కునాన్యి. అదేంటంటే
మనమే సొంతంగా ఒక చినన్ పవర పాల్ంట (కాయ్పిట్వ పవర పాల్ంట) పెడదామనుకుంటునాన్ము. దీనివలల్ మనకి విదుయ్త సరఫరా సమసయ్ ఉండదు.
ఫాయ్కట్రీ నిరంతరం నడుసూత్ ఉంటుంది. ఉతప్తిత్ బాగా పెరుగుతుంది." చెపాప్డు కిరణ.
"చాలా మంచి ఆలోచన బాబూ. మా అందరికి కూడా చాలా సంతోషకరమైన వారత్ ఇది" ఆనందంగా చెపాప్డు ధరణి.
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“కానీ అంకుల”, నెమమ్దిగా చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. “దీనికి కొంత భూమి కావాలిస్ వసుత్ంది. మన ఫాయ్కట్రీ కి ఆనుకొని మీ భూమి
కొంత ఉందట కదా. నానన్గారు చెపాప్రు. ఈ ఫాయ్కట్రీ కటేట్టపప్డు కూడా మీరు కొంత భూమి ఇచాచ్రుట. అందుచేత నానన్గారు సెంటిమెంటల గా ఈ
పవర పాల్ంట కి కూడా మీరు మీ భూమి ఇసేత్ మనం పని మొదలు పెటొట్చుచ్ అనాన్రు. మీకు మారెక్ట రేటు కంటే ఎకుక్వ మొతత్మే ఇమమ్ని నానన్గారు
చెపాప్రు . మీకూక్డా ఆ డబుబ్ బాయ్ంకు లో వేసుకుంటే మంచి వడీడ్ వసుత్ంది. మీ రిటైరెమ్ంట తరావ్త ఉపయోగ పడుతుంది. పైగా ఆ పొలంలో ఏ పంట
వేసినా పెదద్గా లాభాలు రావటేల్దని మీరు ఎవరితోనో చెపప్గా వినాన్ను. మీరు ఓకే అంటే మిగతా పనులు మొదలు పెడతాము. ఏమంటారు?” అనాన్డు
కిరణ.
అపప్టివరకు ఎంతో ఉషారుగా ఉనన్ ధరణికి ఒకక్సారి ఎదో తెలియని ఆందోళన. అతనికి ఆ క్షణం అమమ్ గురుత్కు వచిచ్ంది. నానన్
చినన్పుప్డే పోతే అమమ్ ఆ పొలానిన్ సాకిన తీరు గురొత్చిచ్ంది. రోజుకి పదెద్నిమిది గంటలు అకక్డే గడిపేది. చివరికి అకక్డే కనున్ మూసింది.
ధరణి నెమమ్దిగా బదులు చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.
“బాబూ!, అపప్టోల్ మా అమమ్ వైదాయ్నికి, కూతురి పెళిళ్కి , ఇలుల్ గడవక, కొంత భూమి అమిమ్న మాట నిజమే. దానికి మీ నానన్గారు
మంచి వెలకటిట్ తీసుకోవడమే కాక, నాకు ఉదోయ్గం కూడా ఇచాచ్రు. దానికి మా కుటుంబం మొతత్ం మీకు ఎపుప్డూ రుణపడి ఉంటాము. కానీ, ఈ
మిగిలిన చినన్ చెకక్, మా అమమ్ గురుత్గా ఉంచుకోవాలని నా కోరిక. అందుకే రోజూ ఒకక్సారయినా ఆ పొలమంతా తిరిగి వసూత్ ఉంటాను. దానిన్ కూడా
అమమ్డమంటే కొంచెం మనసుకి కషట్ంగా ఉంది. ఇక పోతే ఫలసాయం, వడీడ్లు అంటారా. మీరు ఏమీ అనుకోక పోతే ఒకక్ మాట. ఈ ఫాయ్కట్రీ పై మీరు
దాదాపు ఏభై కోటుల్ పెటిట్ ఉంటారు. ఎపప్డూ గొపప్గా లాభాలు చూసింది లేదు. పైగా ఈ మధయ్ బాగా నషాట్లు కూడా వసుత్నాన్యి. అదీకాక ఇంత పెదద్
ఫాయ్కట్రీ నడపటానికి మీరు ఎనోన్ తలనొపుప్లు భరించాలి. అయినా మీరెపుప్డూ, ఇది అమేమ్సి ఆ వడీడ్తో హాయిగా విదేశాలోల్ సిథ్రపడాలని అనుకోలేదు.
ఎందుకంటే వందమందికి ఉపాధి కలిప్ంచడంలో ఉనన్ ఆనందం మీకు తెలుసు. అలాగే నా భూమిలో నేను వందమందికి సరిపడా వరి పండించగలననే
ఒక ఆనందం. వరాష్లు పడకో, ఎకుక్వైపోయో పంట పోవటం అనేది వేరే విషయం.

ఇదంతా మనలాంటి వాళళ్ని నడిపించే ఒక వయ్సనం లాంటిది.

కాకపోతే ఈ మరక మంచిదంతే. మీలాగే నేను కూడా వృతిత్ అంటే ఉతప్తిత్ అని నముమ్తాను బాబు. దయచేసి ఏమీ అనుకోకండి. " ముగించాడు ధరణి
కొంచెం వణుకుతునన్ గొంతుతో. అతని కళళ్లోల్ సనన్టి నీటి పొర.
“అయోయ్ అంకుల మీరు అంతగా చెపాప్లా, మరేం పరావ్లేదు. నానన్గారు

మీరు ఒపుప్కుంటేనే ఈ పార్జెకట్ ముందుకు

తీసుకెళాల్మనాన్రు. లేదంటే వేరే పర్తాయ్మాన్య్యం చూదాద్ం. సారీ అంకుల" నవువ్తూ చెపాప్డు కిరణ.
“ననున్ అరథ్ం చేసుకునన్ందుకు చాలా సంతోషం బాబు” అంటూ బయటకు వచాచ్డు ధరణి. అతని మనసు ఇపుప్డు చాలా తేలికగా
ఉంది. సాయంతర్ం ఇంటికి వెళూత్, ఒకసారి పొలం అంత తిరిగి, అకక్డే ఉనన్ పాకలో ఒక గంట కూరుచ్ని ఇంటికి వచాచ్డు.
ఆ మరాన్డు ఉదయం ఆ ఫాయ్కట్రీ లో ‘జూనియర ఎలకిట్ర్కల ఇంజినీర’ ఉదోయ్గానికి ఇంటరూవ్య్లు అవుతునాన్యి. రెండు పోసుట్లకి 120
మంది ఇంజినీరుల్ ఎదురు చూసుత్నాన్రు జీతం నెలకి 12,000/-. ఎం.డి కిరణ సవ్యంగా ఒకొక్కక్రిని పిలిచి ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నాన్డు. తరావ్తి అభయ్రిథ్
వచాచ్డు. అతని బయో డేటా చూసాక, “మీరు మా ఫాయ్కట్రీలో పనిచేసుత్నన్ ధరణి గారి అబాబ్యా?” అడిగాడు ‘రవి’ని.
“అవును సర,” వినయంగా చెపాప్డు రవి.
“నానన్గారు ఎపుప్డూ చెపప్లేదే!?”, ఆశచ్రయ్ం గా అడిగాడు కిరణ.
రవి ఏమి మాటాల్డలేదు.
“ ఓ.కే. మీ విదాయ్రహ్త, మారుక్లూ,

చాలా సాధారణంగా ఉనాన్యి. పైగా ఎటువంటి అనుభవం లేదు. మీకు ఈ ఉదోయ్గం ఎందుకు

ఇవావ్లి?” నవువ్తూనే అడిగాడు కిరణ.
"సర, మా తలిల్దండుర్లతో ఇకక్డే ఉండాలని నా కోరిక. అందుచేత మీరు పొమమ్ంటే తపప్ నా అంతేట నేను ఇకక్డనుంచి బయటకు
పోను. ఇక పర్తీ ఉదోయ్గికీ ఉండవలసిన ముఖయ్ లక్షణం నమమ్కం, అతనిపై ఆధారపడగలమనే ధీమా (డిపెండబిలిటీ). మీకు మా నానన్గారి గురుంచి
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తెలుసు. మీరు జనుయ్ శాసాత్ర్నిన్ నమిమ్తే, ననున్ కూడా నమొమ్చుచ్. నాతో పాటే వచిచ్న వాళళ్కి ఇవి లేవని కాదు. కానీ నా విషయంలో ఈ అరహ్తలు
పరీకిష్ంచడానికి మీ విలువైన సమయానిన్ వృధా చేయనవసరం లేదు. ఇదొకక్టే నాకునన్ అదనపు అరహ్త సర." నవువ్తూ చెపాప్డు రవి.
"గుడ" . అనాన్డు కిరణ. "మరొక విషయం. మీ నానన్గారికి నేను ఒక పర్తిపాదన చెపాప్ను. దానికి ఈ సంసథ్లో పనిచేయబోయే
ఉదోయ్గిగా, నీ వంతు పర్యతన్ం నువువ్ చెయాయ్లి" నవువ్తూ చెపాప్డు కిరణ. మంచితనం వేరు. వాయ్పారం వేరు.
“అవును సర. నినన్ మా ఇంటోల్ ఈ పర్సాత్వన వచిచ్ంది. నానన్గారితో నేను మాటాల్డి మిమమ్లిన్ కలుసాత్ను." అని చెపిప్ రవి బయటకి
వచేచ్సాడు.
ఆరోజు రాతిర్ భోజనాల దగగ్ర రవి నెమమ్దిగా మొదలు పెటాట్డు.
“నానాన్, నేను మీకు ఒక విషయం చెపాప్లి. నేను సుధ అనే అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్ను. ఆ అమామ్యి చాలా మంచిది. మా విషయం
తను వాళళ్ ఇంటోల్ చెపిప్ంది. నాకు ఉదోయ్గం ఉంటే వాళళ్కి ఎటువంటి అభయ్ంతరమం లేదట. మీకు చెపాప్ను కదా, ఈరోజు మన ఫాయ్కట్రీలో ఇంటరూవ్య్కి
వెళాళ్ను. మన పొలం ఇసేత్ నాకు ఉదోయ్గం ఇచేచ్టటుట్ ఉనాన్రు. మీకు తెలుసుగా నానాన్, నా సెకండ కాల్స బి.టెక అదికూడా ఒక చినన్ పైరవేట కాలేజీలో ,
చదువుకి, నాకునన్ అతి సాధారణమైన తెలివికీ ఉదోయ్గం రావటం ఎంత కషట్మో. నాకు తెలుసు మీకు ఆ పొలంతో ఉనన్ పర్తేయ్క అనుబంధం. కానీ,
కాలంతో పాటు మనం కూడా మారాలి కదా నానాన్. పైకెగిరిన పర్తీ వాడు కిర్ంద పడక తపప్దనాన్డు నూయ్టన. "మేము తపప్" అనాన్రు రైట సోదరులు.
దానరధ్ం నూయ్టన తపప్ని కాదు నానాన్. మన భావోదేవ్గాలనీన్ పర్గతి అనే నిచెచ్నకి ఉండే మెటుల్ లాంటివి. మనకి ఎంత ఉపయోగపడినా, ఒకోక్ మెటుట్నీ
వదిలితేనే పై మెటుట్కి వెళళ్గలం”. ఒకక్ క్షణం ఆగి రవి మళీళ్ చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.
“నువువ్ చెపిప్ంది కూడా నిజమే నానాన్, ఆ భూమితో మనం వందమందికి అనన్ం పెటట్గలం. కానీ, ఆ వందమందీ, కేవలం అనన్ంతోనే
ఉండిపోలేరు కదా. పర్తీ దానికీ ఒక పర్తాయ్మాన్య్యం ఉంటుంది నానాన్. ఒకపప్డు ఒకొక్కక్ళూళ్ వంద గజాల సథ్లంలో ఉండేవారు. ఇపుప్డు అదే సథ్లంలో
వందమంది ఒకరి మీద ఒకరు అంత కనాన్ సౌకరయ్ంగా ఉంటునాన్రు. అలాగే, వంద గజలోల్ వందమందికి సరిపడా వరి పండించడమో, లేదా వంద
గింజలతో వంద రోజులు బర్తకగలిగే టెకాన్లజీ రావచుచ్. ఇదంతా డారివ్న సిదాధ్ంతమే. ఇవనీన్ కాకపోయినా, వాళుళ్ కూడా ఎంతో నాయ్యం గానే
అడుగుతునాన్రు గా. వాళుళ్ కావాలంటే , పర్భుతవ్ం దావ్రా మన భూమి నాయ్యంగానే పొందగలరు. కానీ ఎంతో మరాయ్దగా మనలిన్ అడిగారు. పీల్జ
నానాన్, కొంచెం ఆలోచించండి. " అనాన్డు రవి చాలా ఆరిత్గా.
ధరణికి ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. రవి చెపిప్నదాంటోల్ అతనికి ఏమీ తపుప్ కానీ, సావ్రధ్ం కానీ కనపడలేదు. పైగా ఎంతో పరిణతి
ఉనన్ వాడిలా మాటాల్డాడు. మరీ ఇంత చినన్ విషయానిన్ తాను భూతదద్ంలో చూసుత్నాన్నా? అనిపించింది ధరణికి ఒకక్సారిగా.
“అలాగే రవీ. దానికి నువువ్ ఇంతలా చెపాప్లా ? అది నీదే కదా. నువువ్ చెపిప్ప్నటేట్ చేదాద్ం. ఇక పడుకో,” అనాన్డు ధరణి.
ఆ రోజూ ఆ తండీర్ కొడుకులిదద్రికీ నిదర్ పటట్లేదు. నిదర్కి బాధా, సంతోషం రెండూ శతుర్వులే కదా.
ఆ మరాన్డు రవి మొదట ఫాయ్కట్రీకి వెళిల్ ఎం.డి ని కలిసి ఈ విషయం చెపాప్డు. ఎం.డి కిరణ ఆనందంగా రవికి షేక హాయ్ండ ఇచిచ్, “ఓకే
రవీ, ఆ పని అవగానే నువువ్ ఉదోయ్గంలో చేరొచుచ్. అనాన్డు. రవి “థాంక యు సర” అని బయటకి వచిచ్, నేరుగా ‘సుధ’ని ఎపుప్డూ కలిసే చోట కలిసి,
జరిగినదంతా చాలా ఉతాస్హంగా చెపాప్డు. తాను నానన్ని ఎంత గొపప్గా ఒపిప్ంచిందీ చెపుప్కొచాచ్డు.
ఇంటికి వసూత్నే, అమామ్, “నానన్ ఎకక్డమామ్?” అడిగాడు.
“పొలానికి వెళాల్రురా” . చెపిప్ంది వాళల్ అమమ్.
“సరే అమామ్.., నేను ఒకసారి పొలానికి వెళిల్, నానన్తో మాటాల్డి వసాత్” అంటూ, బయలేద్రాడు.
పొలం చేరుకునేసరికి, దూరంగా పాకలో నానన్ మడత కురీచ్లో కూరుచ్ని నిదర్పోతునాన్రు. పకక్నే ఎపుప్డూ ఆయన వెంటే ఉండే చినన్
పుసత్కమూ, పెనూన్. కాసేపు పోయాక లేపుదాం అనుకుంటూ, గాలికి ఎగిరిన ఆ పుసత్కానిన్ అందుకునాన్డు. అందులో బాగా పరిచయమైన నానన్ చేతి
వార్త. తన పేరు కనబడటంతో ఉతాస్హంగా చదవటం మొదలుపెటాట్డు.
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“ నానాన్ రవీ, రాతర్ంతా నువువ్ చెపిప్ందే ఆలోచించాను. నువువ్ చెపిప్ంది చాలా వాసత్వంగా అనిపించింది. అందుకే ఆఖరిసారిగా చూసి
పోదామని ఇలా పొలం వరకు వచాచ్ను. ఇవాళ ఆదివారం కదా. రోజంతా ఇకక్డే గడిపి రేపు ఉదయం ఎం.డి. గారికి పేపరుల్ ఇచేచ్దాద్మనుకునాన్ను. కానీ
ఇకక్డికి వచాచ్క ఎదో తెలియని బాధ. నీకు తెలియదు. నా పర్తీ పుటిట్నరోజుకి మా అమమ్ నాచేత ఒక మొకక్ నాటించేది. ఆలా ఎదిగినవే మన పొలంలో
ఉనన్ చెటల్నీన్. అందుకేనేమో వీటికీ, నాకు ఏదో తెలియని ఒక బంధం. ఇకక్డ పూల చెటల్నీన్ నా చెళెళ్ళూళ్, పళళ్ చెటల్నీన్ నా తముమ్ళుల్ అనే భావన.
నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే. డారివ్న చెపిప్నటుట్ ఈ మారప్ంతా జీవ పరిణామ సిదాధ్ంతంలో భాగమే. కానీ, జిరాఫీ ఆహారం అందకపోతే
మెడకి ఆపరేషన చేయించుకోలేదు. కొనిన్ వందల సంవతస్రాలు తనతో తాను పోరాటం చేసి, కొనిన్ తరాలు అంతరించిన తరావ్త అది ఆలా మారింది.
నేను చెపేప్దేంటంటే జీవ పరిణామానికి కూడా ఒక కర్మం ఉంటుంది. బహుశా మా తరానిన్ ఇలా వదిలేసేత్ బాగుండేదేమో. నిజమే, ఒకక్ ఇలుల్ ఉండే చోట
ఇపుప్డు వంద మంది సౌకరయ్ంగా ఉంటునాన్రు. కానీ, అందులో ఎంతమంది రోజూ సూరుయ్ణిణ్ ఇంటోల్ చూడగలుగ్తునాన్రు ? ఎంతమంది విటమిన ‘డి’ ని
మాతర్ల రూపంలో తీసుకోవటేల్దు ?
మా తరంలో సినిమా కేవలం మొదటి ఆట, రెండో ఆట మాతర్మే ఆడేవి. ఎందుకంటే ఉదయం నించి సాయంతర్ం వరకు పూరిత్గా "పని
గంటలు" అని మేం నమేమ్వాళల్ం. కానీ ఇపుప్డు, ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు సినిమా హాల దగగ్ర వందల మంది యువతని చూసూత్ ఉంటే మనసుకి
చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంటోంది. మీ 'పర్గతి' లో ఇవేమీ కనబడవా ? నిజమే, పారిశార్మికీకరణ కూడా అవసరమే. చెటుల్ కొటిట్ పర్గతి మెటుల్గా మారుసాత్మంటే
ఎలా ? మన ఫాయ్కట్రీ దాదాపు 20 ఎకరాల విసీత్రణ్ంలో ఉంది. ఎనిన్ వందల చెటుల్ నరికేసి ఉంటారు. గేట దగగ్ర ఒక చినన్ గడిడ్తో పరుచుకునన్ ‘లాన’ ఉంటే
అది పరాయ్వరణహిత (ఎకో ఫెర్ండీల్) లేదా గీర్న ఫాయ్కట్రీ అయిపోతుందా ? వంద మొకక్లు పెంచిన వారికి మాతర్మే ఫాయ్కట్రీ పెటేట్ అనుమతి ఇవొవ్చుచ్గా?
నీకు తెలుసుగా . నేను ఇపప్టికీ ఒకక్ జవ్రం మాతర్ కూడా వేసుకోలేదు. కళళ్జోడు వాడను. సైకిలే తొకుక్తాను. అపప్టోల్ మేం ఎకక్డ
నీరు కనబడితే అకక్డ తార్గేవాళళ్ం. ఇపుప్డు నీళల్ బాటిళూళ్ పెరిగాయి, సెలైన బాటిళూళ్ పెరిగాయి,
నిజమే, నూయ్టన ని కాదని మనం పైకి ఎగురుతూనే ఉనాన్ం. కానీ అకక్డే ఉండిపోలేదు కదా. అకక్డ ఉండటానికీ, భూమీమ్ద
ఉండటానికీ చినన్ తేడా "కళుళ్ తిరగటం" అనే అసౌకరయ్ం. అది భరించడం మా తరం వలల్ కావటేల్దు. జయింట వీల ఎకక్డం మీకు సరదా కావచుచ్. కానీ
మాకు అది పార్ణాలు అరచేతోత్ పటుట్కోవడం.
మేము మండు వేసవిలో రాతిర్పూట మంచుకి దుపప్టీలు కపుప్కునేవాళళ్ం. మీరు ఏసీలు కనిపెటాట్రు. కానీ అదే ఏసీలో మీకు ఎందుకు
ఉకక్పోసోత్ంది. నేను ఛాందస వాదిని కాదు. నెమమ్దిగా, పర్కృతి సహజంగా ఎదగమని మాతర్మే చెబుతునాన్ను.
ఇవనీన్ నేను అనన్ం పెటేట్ యజమానికి కానీ, కనన్ కొడుకువైన నీకు గాని చెపప్లేను.
నాకు మా అమమ్ ఎంతో, నువూవ్ అంతే. అందుకే నువువ్ అడగాగ్నే వెంటనే ఒపుప్కునాన్ను.
కానీ, నినన్టి నుంచి ఎందుకో ఒకటే ఆందోళన. ఛాతీలో సనన్గా మంట. నా నుంచి నేను వేరవటం నాకు తెలుసోత్ంది. అందుకే
ఇదంతా. నాకు ఏదైనా అయితే నా ఉదోయ్గం నీకు ఇసాత్రు. నా గార్టుయ్టీ, ఇనూస్రెనస్ డబుబ్లు నీకే వసాత్య. నువువ్ ఎపుప్డూ, సంతోషం గా ఉండాలి.
అమమ్ జాగర్తత్.
నాలో పనికొచేచ్ అవయవాలనీన్ దానం చెయియ్. మిగిలిన శరీరం ఇకక్డే పూడేచ్యియ్. దాని మీద ఒక మొకక్ నాటు. ఉంటాను.”
రవి కళళ్లోల్ నీళుల్ ధారలాల్ కారుతునాన్యి. నానన్ మొహం నిరమ్లంగా ఉంది. అమమ్ వొడిలో నిదర్పోతునన్ చంటి పిలాల్డిలా. అకక్డునన్
చెటట్ల్నీన్ సత్బద్ంగా ఉనాన్యి. మౌనం పాటిసుత్నన్ సైనికులాల్.
PPP
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ఆతమ్ఘోష

డా.తంగిరాల మీరా

హమ్ణయ్ం
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ఇవాళ ఎందుకో అంతా సందడి గా ఉంది. అదెద్ కునన్ వాళుళ్ నినన్నే సామాను మొతత్ం తీసుకుని వెళిళ్ పోయారు. ఇదివరకు మూడు
లేదా నాలుగు ఏళుల్ ఉండి పోయిన వాళళ్లాగానే వీళుళ్ కూడా కనీసం వెనకిక్ తిరిగి చూడకండా పోయారు. అంతే వాళళ్కు నాతో అనుబంధం . .
ఎవరో పని వాళుళ్ వచాచ్రు. నిచెచ్న వేసుకుని పైకి ఎకిక్ అటక మీద ఎనోన్ ఏళుల్ గా వునన్ వసుత్వులు దింపుతునాన్రు. నేను ఒంటరిగా ఉనాన్ను.
అటక మీద నుండి దింపిన వాటిలో పాత కాలం నాటి నలుపు తెలుపులో వునన్ రెండు ఫోటోలు చూడగానే ఎంతో కాలం కిర్ందట పోగొటుట్ కునన్ పిర్య
మితుర్లను చూసినటుట్ నా మనసు ఉపొప్ంగింది.

మంచి ఒడుడ్ పొడుగు ఉండి సుప్రదూర్పి అయిన ఆ ముసలి ఆయనకు నేనంటే చాలా ఇషట్ం. ఆయన

సాహచరయ్ం లో నేను నవ యవవ్నం లోని ఆనందానిన్ అనుభవించాను.
ఆయన సుఖానీన్, దుఖానిన్ నేను పంచుకునాన్ను. ఆయన తన పార్ణానికి పార్ణ మైన సహచరిని పోగొటుట్కునన్ బాధలో నిదర్ రాక అరథ్రాతిర్ సిగరెట
వెలిగించుకుని పచారుల్ చేసూత్ , మనసులో రేగే జాఞ్పకాల సుడి గాలిలో అసహాయం గా కొటుట్కు పోవడం చూసి నా హృదయం కరిగి పోయేది . .
ఆయనకు నేనంటే ఎంత పేర్మో ఇంటి ముందు ఉనన్ రెండు కొబబ్రి చెటుల్ అనాన్ అంతే ఇషట్ం. సాన్నం చేయాలంటే లోపలి నుండి బకెట లో నీళుళ్
మోసుకు వచిచ్ ఆ చెటుట్ మొదలు వదద్ బలల్ మీద కూరుచ్ని నీళుళ్ పోసుకునేవాడు. చెటల్కు కర్మం తపప్కుండా నీళుళ్ అందేవి.
పదవిలో వునన్పుప్డు దరాజ్గా జీపులో తిరిగిన వాడు పదవీ విరమణ తరువాత సైకిల తొకక్డం మొదలు పెటాట్డు.
పర్తీ శుకర్వారం రెండు మైళళ్ దూరం పాత వూళోళ్ సంతకు సైకిల మీద వెళిళ్ కూరగాయలు కొని, ఆ బరువు సంచీలు సైకిల కు తగిలించుకుని
ఆయాస పడుతూ తొకుక్తూ వసాత్డు.
ఇంటికి రాగానే " అమామ్! లేత వంకాయలు తెచాచ్ను! పొడి చలిల్ కూర చెయయ్మామ్ !" అని కూతురుకు చెపాత్డు.
మేజిసేట్ర్టు గా పని చేసే రోజులోల్ రోజుకు ఒక గోలడ్ ఫేల్క సిగరెట పేకెట తాగేవాడు కాసాత్ ఇపుప్డు రోజుకు రెండు బరిక్లీ సిగరెటుల్ కొనుకోక్వడం
మొదలు పెటాట్డు..
రిటైర అయినాక , తన అరథ్ శరీరం తనను వదిలి పోయాక ఆయనతో నా సేన్హం మొదలయింది.
ఈ పొదుపు, జాగర్తత్ ఎందుకు అంటే అదిగో ఆ రెండో ఫోటోలో వునన్ అయిదుగురు పిలల్లను పెంచి పైకి తీసుకు రావడానికి.
యాభై అయిదేళళ్ వయసులో భారయ్ పోయిన మగవాడు ఎవడైనా ఆరు నెలలు తిరకక్ందానే మళీల్ పెళిల్ చేసుకుంటాడు. అందులోనూ అందగతెత్
ఆసిథ్మంతురాలు అయిన ఒంటరి ఆడది సిదధ్ంగా ఉనాన్ మనసు చెదరని ధీమంతుడు ఆయన.
ఆయనకు నాతో పరిచయం కాక ముందే పెదద్ కూతురికి పెళిల్ చేసి పంపేసాడు. నేను చూసుత్ండగానే రెండో పిలల్కు వివాహం జరిపించేసాడు.
ఇక మూడో కూతురు చదువుతాను అంటూ పటుట్ బటిట్ంది . చదువు అయియ్ంది. ఉదోయ్గము వచిచ్ంది.అదిగో ఆ మేడ మీది గదిఆ పిలల్
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వాడుకుంటుంది. ఆయన పడక ఏమో మేడ మీది వరడాలో.
రాతిర్ వేళ డాబా మీద ఒంటరిగా పడుకుని నక్షతార్లను చూసూత్

తనని వదలి పోయిన తలిల్ని తలచుకుని కుమిలి పోతూ కనీన్రు పెటుట్కునే మూడో

కూతురిన్ వెదుకుతూ వెళిళ్ తల నిమిరి ఓదారేచ్ వాడు ఆయన
బయట ఏదో గోలగోల గా ఉంది . లారీ ఒకటి వచిచ్ ఇంటి ముందు ఆగింది. ఈ సామానులు ఎకిక్సాత్రేమో! వెనకాలే పెదద్ కారు కూడా వచిచ్ంది.
" ఆ దిగే వాళుళ్ ఎవరబాబ్? ముపైఫ్ లలో వుంది ఆ ఇదద్రి వయసు. అనాన్ చెలెల్ళుళ్ ఏమో ! అరే ఆ కురర్వాడు అచచ్ంగా ఫొటో లోని ముసలాయన
లాగానే వునాన్డు. ఆ అమామ్యి ఏమో ఆయన అరాథ్ంగి లా ఉంది. నిజంగా ఈ పోలికలు తర తరాలకు ఎలా వసాత్యో! "
వాళళ్ను చూసుత్ంటే నా మనసు ముపైఫ్ అయిదేళళ్ కిర్ందటి కి వెళిల్పోయింది. నా పూరవ్ వైభవం నాకు మళీల్ వసుత్ందా!
నా పొరుగు మితుర్డి బాస వీళిళ్దద్రితో ఏదో మాటాల్డు తునాన్డు. ఆయనతో వీళళ్కి ఎందుకు పని? అసలే అతను గుండె లేని మనిషి అని వినాన్ను.
ఆయన కంటికి ఇలుల్ అంటే నాలుగు గోడలు , ఇటుకలు సెమెంటు అట. పకాక్ డబుబ్ మనిషి .
ఇకక్డ వీళుళ్ అటక మీద నుంచి రోజ ఉడ మందాసనము దింపారు. ఆ ఇలాల్లు వెళిళ్ పోయినా ఆ మందాసనం నిండా వుండే దేవుళళ్కు ఆమె
మూడో కూతురు రోజూ దీపం పెటిట్ పూజ చేసేది .
అమమ్ ఎకక్డ నొచుచ్కుంటుందో అనన్టుట్ పర్తి పండగ అమమ్ జరిపి నటేట్ జరిపేది. సంకార్ంతికి ఇంటి ముందు ముగుగ్లు వేసి చకెక్ర పొంగలి
చేసి దేవుడికి నైవేదయ్ం పెటేట్ది. ఉగాది కి వేప పువువ్ పచచ్డి , పూరణ్ం పోలీలు తపప్దు. దీపావళి కి కారపూప్స, రవ లడుడ్ , ఇంటి ముందు పర్మిదలలొ
దీపాలు వుండాలిస్ందే. ఏ పండగ అయినా దేవుడి మందాసనము మామిడి ఆకులతో , మందార పూలతో కళకళ లాడాలిస్ందే. ఇక కృషాణ్షట్మి వసేత్ వీధి
గుమమ్ం నుండి దేవుడి గది దాకా కృషణ్ పాద ముదర్లు ముగుగ్ వుండాలిస్ందే. బాల కృషుణ్డికి పాలు ,వెనన్, అటుకులే కాకుండా చెగోడీలు, పాలకాయలు,వెనన్
అపాప్లు వంటివి నైవేదాయ్నికి తపప్క చేసేది. బయట నిలబడిన ముసలాయన మనవడు మనవరాలు లోపలికి వసాత్రేమో అని చూసూత్ వునాన్. అబేబ్ నా
పొరుగు మితుర్డి బాస కి ఏవో కాగితాలు అందిసుత్నాన్రు.
"వాళుళ్ వచిచ్ంది ఎందుకు? తాతగారు నడిచిన నేల మీద నడిచి ఆ సప్రశ్ అనుభవించడానికి కాదూ ? వాళళ్ అమమ్లు తమ కౌమారానిన్,
యవవ్నానిన్ గడిపిన పరిసరాలలో ఆ పరిమళం పీలచ్డానికే కదా ! వసాత్రులే. "
ఆ ఫోటోలు మాతర్ం కారు డికీక్ లో పెటిట్ంచారు. ఫరవాలేదు. మందాసనము లారీ లోకి ఎకిక్ంచేశారు. ఫోటోలకు ఉనన్ అదాద్లు పగిలి
పోకుండా జాగర్తత్ గా పెటాట్రో లేదో ఈ పిలల్లు చూడరే?
ఈ సారి అటక మీద నుండి హోమియోపతి మందులు పెటుట్కునే డబాబ్లు పెటేట్ చినన్ చెకక్ బీరువా దింపారు. మా సారు హోమియోపతినీ ఔపోశన
పటాట్రులే .
"నానాన్! కాలిలో గుచుచ్కునన్ ములుల్ రావడం లేదు అని కొడుకు అనడం తడవు " శైలీషియా ముపైఫ్ ఒక డోసు వేసుకోరా దెబబ్కు బయటకు
రావాలిస్ందే. " అంటాడు.
ముకుక్లో నీళుళ్ కారుతోందాఅలియం సీపా , గొంతులో నొపిప్గా వుందా ? హెపార సలఫ్, ఎడమ వైపు బాధనా? లాకేసిస ఉందిగా .పంటి
నొపప్యితే పాల్ంటాగో రెండు వందలు పోటెనీస్ పడాలి ." ఈ మందుల పేరుల్ ఆయన పిలల్లకే కాదు ఇంటోల్ని గోడలకు, గుంజలకూ కంఠసత్మ వచేచ్శాయి.
ఆ హోమియోపతి బీరువా ఇపుప్డు ఏం చేసాత్రో!
బయట ఈ గలాభా ఏంటో... అరె పొర్కైల్నర వచిచ్ంది . ఆ వెనకాల పదిమంది కూలీలు కూడా దిగారు . ఎందుకో?
ముసలాయన వునన్పుప్డు ననున్ ఎంత జాగర్తత్గా చూసుకునేవాడు! వేరే వాళళ్కు ఒపప్గించి వెళేల్ రోజు ఆయన హృదయ వేదన చూడలేక నాకూ కనబడని
కనీన్ళుళ్ వచాచ్యి.
ఆ తరువాత నా మూతి పగిలినా, ముకుక్ సొటట్ పోయినా, రంగు మాసినా పటిట్ంచుకునే వాడు ఎవడు? వాళళ్ అవసరం కోసం కొనేన్ళుళ్ ఉండి
, వెళిళ్ పోయే వాళుళ్ . నా బాగోగుల గురించి ఎవరికీ పటట్లేదు.
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మళీల్ నాకు మంచి రోజులు వసుత్నాన్యా? అందుకేనా ఈ పిలల్లు వచిచ్ంది? కళల్ వాకిళళ్ లోనుండి, గవాకాష్ల నుండీ తొంగి చూసుత్నాన్
బయటకు .
లోపలికి వచిచ్న పనివాళుళ్ అటక మీది నుండి విరిగి పోయిన వీణదింపారు. ఈ వీణ మీదే ఆయన పెదద్ కూతురు సరిగమలు నేరుచ్కుంది .
వీణ మీద దంతంతో చేసిన నగిషీ పని చేసి వుంది. మాసట్రు గారికి ఒక వీణ, అమామ్యికి ఒక వీణ- ఎదురు వీణ తో నేరుచ్కునన్ది. పెళిల్ అయాయ్క
అతాత్రింటికి వెళేళ్టపుప్డు సారెలో వీణ కూడా వెళిళ్ంది.

అపర సరసవ్తిలా వీణ వాయించేది. రెండు నెలలకు ఒకసారి తండిర్ని చూడడానికి

వచేచ్ది. అమమ్ పోయాక మిగతా పిలల్లను తానే తలిల్లా చేరదీసింది.

ఆయనకు ఇషట్మయినవి వండి పెటట్డం, చెలెల్ళల్కు మంచి చెడు వివరించడం . రాతిర్

తొమిమ్ది గంటలకు నానన్. ముందు కూరుచ్ని వీణ పటుట్కుంటే పదకొండు దాకా వాయించేది.
తాయ్గరాజుపంచరతన్ కీరత్నలలో ఒకటి అయిన " జగదానంద కారకా జయ జానకీ పార్ణ నాయకా ను నాట రాగం ఆది తాళం లో పలికించినా, "
సీతమమ్ మా యమమ్, శీర్ రాముడు మా తండిర్" అని వసంత రాగం లో వాయించినా గుండె పులకించి పోవలసిందే .చుటూట్ వునన్ తలుపులు ,కిటికీలు , నేల
,పైకపుప్ కూడా రాగ రసానందం లో ఓల లాడ వలసిందే.

ఇకక్డ ఉనన్ చరాచరములు అనిన్టికీ సంగీత గంధం అంటుకుంది .

ఆఖరుగా పైనుండి ఏవో పాత పుసత్కాలు వునన్ అటట్ పెటెట్ , బొమమ్లునన్ పేము బుటట్ దిగాయి. ఏవో హోమియోపతి పుసత్కాలతో బాటు ఒక
తెలల్ కాగితాల పుసత్కం ...... తెలల్ కాగితాల పుసత్కం ఆలబ్ంగా రూపు మారుచ్కునన్ది. అది ముసలాయన ఒకక్గానొకక్ కొడుకు తన పిర్యమైన సినిమా తార
హేమమాలిని ఫోటోలు ఎకక్డెకక్డి నుండో సేకరించి అంటించుకునన్ పుసత్కం.
ఒకక్డే కొడుకు అని వాడిని కొంచెం ఎకుక్వ కర్మ శిక్షణ లో పెటట్డానికి పర్యతించాడు పెదాద్యన.
పదెద్నిమిది ఏళుల్ వచేచ్సరికి తండిర్కి చెపప్కండా సిగరెట కాలచ్డం, సినిమాలకు పోవడం మొదలు పెటాట్డు.
తండిర్ని ఎదిరించి మాటాల్డటం మొదలయియ్ంది. ఆ ఫొటో తీసిన రోజు అలా పోటాల్డి విసురుగా బయటకు వెళిళ్పోయాడు. అందుకే ఆ ఫోటోలో
అయిదుగురు అకాక్ చెలెల్ళుళ్ మాతర్మే ఉనాన్రు .
బయట టంగుటంగు మంటూ ఏవో శబాద్లు వినబడు తునాన్యి. ఆ కూలీలు ఏమిటి గునపాలు ,పారలు పటుట్కుని ఇటువైపుకు
వసుత్నాన్రు?
అయోయ్ ఆ బొమమ్ల పెటెట్ భదర్ంగా లారీ ఎకిక్ంచండి. ఈ ఆడపిలల్లు ఎంతో ముచచ్టగా దసరాకు బొమమ్ల కొలువు లో పెటుట్కునే చిలకలు,
దార్క్ష గుతుత్లు, తాజమహల , బుదుధ్డు, లకీష్ దేవి, విషుణ్మూరిత్ , రాధాకృషుణ్లు, కొడపలిల్ బొమమ్లు, సీతారామలక్షమ్ణ ఆంజనేయులు,ఎనోన్
బొమమ్లు వునాన్యి. బొమమ్ల కాలు విరిగినా, సొటట్ బోయినా అపురూపం గా దాచుకునే వాళేల్ గానీ పారేయడం తెలియదు. ఇపప్టిలా ఈ రోజు
మోజుపడి కొనన్ వసుత్వు రేపు బజారులో కొతత్ మోడల వసేత్ పాతది పారేసి కొతత్ది కొనడం ఎరుగని రోజులు అవి.
ఆడపిలల్లను ఎలా జీవితం లో సిథ్రపరచ గలనో అని ఆయన బెంగ పెటుట్కునాన్డు గానీ మూడో పిలల్కి పెళిల్ కుదిరే సరికి నాలుగో కూతురికి
వరుడు తానే వెదుకుక్ంటూ వచాచ్డు. ఆఖరి కూతురు గురించి ఎకుక్వ దిగులు పెటుట్కునాన్డు ఆయన. రాతిర్ వేళ అందరు పడుకునాన్క తాను రాసుకునన్
జాతకాల పుసత్కం పటుట్కు కూరుచ్నే వాడు. ఆ పిలల్ జాతకం లో సపత్మ సాథ్నం లో కుజుడు ,శని పర్భావం ఉందని, వివాహం అయినా విఛిఛ్నన్ మయి
పోతుందని పదే పదే పైకే అనుకునేవాడు. అందుకే ఆ అమామ్యిని తన తలకు మించిన భారం అయినా మెడిసిన లో చేరిప్ంచాడు. తన కాళళ్ మీద తాను
నిలబడుతుందనన్ ఆశతో.
పేము పెటెట్ లారీ లోకి చేరింది. " పాత సామాను కొనే అంగడి కి వేసేయండిరా" అని లారీ డైరవరుకు కు కీల్నరుకు చెపాప్డు పెదాద్యన
మనవడు.
' ఇదేం ఘోరం ' అనుకునే లోగా పెదద్ ధూళి గాలిలోకి లేచింది. కూలీల గునపాలు పర్హరీ గోడమీద దాడి చేసుత్నాన్యి. గోడలు కూలి
పోతునాన్యి.
"నాయనా, తలీల్ ! మీరేమిటి ఆలా పటట్నటుట్ నిలబడాడ్రు? ఇది మీ తాత ఎంతో పేర్మగా కటుట్కునన్ ఇలుల్! అయోయ్ మీరిదద్రు కారెకిక్ వెళిళ్
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పోతునాన్రేమిటి? నేనంటే నాలుగు గోడలుకాదు ఇటుకలు, సిమెంటు, ఇసుక మాతర్మే కాదు. పదేళళ్ సహవాసం మాది.

నా పొరుగు మితుర్డి బాస పకక్నునన్ కాంటార్కట్రూ తో ఏదో అంటునాన్డు. " పకక్నే వునన్ మా ఇంటి సైటు పనెన్ండు సెంటుల్, ఇదొక పనెన్ండు
సెంటుల్. ఇరవై నాలుగు సెంటల్ సథ్లం లో అయిదు అంతసుథ్లతో ఇరవై ఫాల్ట లు కటట్ వచుచ్. అంటే ఎనిమిది కోటుల్. ఈ కొబబ్రి చెటల్కు చోటు దండగ .
కొటిట్ంచేయి . "
పెదద్ శబద్ం తో పొర్కైల్నర పని చేయడం మొదలయియ్ంది. రాక్షసి లాటి మూతి తో రాళుల్, మటిట్ ఎతిత్ పోసోత్ంది.
" ముందు సింహ దావ్రం పని చూడండిరా " కొతత్ యజమాని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు . కూలిన పర్హరీ గోడలు దాటి లోపలికి వచాచ్రు కూలీలు. ఒకే సారి
నాలుగు గునపాలు నా గుండెను తాకాయి.
ఇంటి నంబరు 3/22 అని రాసి వునన్ పలక టంగున చపుప్డు చేసూత్ కిర్ంద పడింది. “అయోయ్ అదే నా గురిత్ంపు , నా ఉనికి, నా అసిత్తవ్ం.” నా
ఆతమ్ ఘోషించింది .
మమకారాలు ,బంధాలు, అనుబంధాలు వేటికీ విలువ ఇవవ్ని నేటి తరం పర్తినిధులు వాళుళ్. ఈ ఇంటితో పెన వేసుకునన్ ఆ ముసలాయన
అనుబంధం, ఆయన కషట్ సుఖాలే నావిగా చేసుకునన్ నా ఆతీమ్యత వాళళ్ కళల్కు బుదిధ్హీనతగా కనిపించ వచుచ్.
మరోసారి గునపాలు పైకిలేచి నా గుండెను తాకాయి . నా ఆతమ్ ఘోష ఎవరికి వినబడుతుంది ?
PPP

రబబ్రుబాండు

కొండపలిల్

కానంద

దాటుకుంటూ పోయే వీధి దీపాల వెలుతురులో చూసిన మొహమది. ఒకరోజు సప్షట్ంగా గురొత్సేత్ ఇంకోరోజు అసస్లు కనబడదు.
పదేళల్ తరావ్త ఇవావ్ళ మొతత్ం కనిపిసోత్ంది. అదేదో నినేన్ జరిగినటుట్....
అవి కమలహాసన దశావతారం సినిమా రోజులు. నా వయసు 22. అపప్టికి అచంచలుణిణ్. నాతోపాటు బసెస్కిక్న నా మితుర్డికి పాతిక.
అపప్టికే వాడు చాలా కాలం నుంచి చలిసుత్నాన్నని చాలా సారుల్ చెపాప్డు. చదువుకునే రోజులోల్ మారుక్లు నాకనాన్ వాడికి తకుక్వొచేచ్వి...కానీ నా కనాన్
వాడే ఎకుక్వ ఆకులు చదివాననేవాడు.
అసలిపుప్డు ఈ రాతంతా వీడి గురించి చెపప్డానికాక్దు. అదిగో ఇంత రదీద్ బసుస్ మధయ్లో నాకు ఐమూలగా ఓ ఇనపకమిమ్కి తన
మృదుతావ్నన్ంతా అరగదీసుకుంటూ నిలుచునన్ ఆ అలివేణి గురించి. సతరీలకు కేటాయించిన సీటల్లో సతరీలు నిండిపోవడంతో ఈ కోమలాంగి నిలబడాలిస్
వచిచ్ంది. పోనీలే నా కంటపడింది. దివయ్సౌందరయ్దరశ్నం.
చాలామంది పురుషపుంగవులు తాయ్గధనులై లేవబోయారు. కొందరితో వదద్ని…కొందరితో అకక్రేల్దంది. నా ఒకక్డికి మాతర్ం ఎందుకో
లేవబుదధ్వవ్లేదు. నిజానికి పిలిచి ఒళోల్ కూరోచ్బెటుట్కోవాలనిపించింది.
ఏం చేయను! చలించా. మొదటిసారి.
తనను చూసుత్ంటే ఎంత హాయిగా ఉందో పార్ణానికి.
ముంగురులంటే అవే అనన్మాట...భలే ఉనాన్యి బదద్కంగా నొసటిపై పొరుల్తూ! దురదృషట్పు బొటుట్బిళల్ ఎకక్డ జారిపోయిందో పిచిచ్ది.
కళల్ను చూదాద్మంటే ధాయ్నంలో ఉనన్టేట్ మూసి ఉంచింది.
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♪♫♪♫♬ మూసిన ముతాయ్లకేలే మొరగులు ♪♫♪♫♬
డైరవరు బేర్కేసేత్ బావుండు...కళుల్ తెరుసుత్ంది.
♪♫♪♫♬ ఆశల చితాత్నికేలే అలవోకలు ♪♫♪♫♬
అనన్మయయ్ పాటలెందుకు పెటాట్రో ఇపుప్డు.

ఎంత అందమైన ముకుక్. Sharp features. సంపెంగలతో ఎందుకు పోలుసాత్రో...నాకైతే octopus లా ఉంటుందా పువువ్. చికక్టి
పెదవులు...మొతత్ం తేనే నిండినటుట్నాన్యి. ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతే ఆ విగర్హం నిండా తెలుగు కవులకు కావలిసినంత కాంతి విశేషము. ఆహా..!
కతిత్లా ఉంది కదా? [పకక్నుంచి నా చపలచితత్ మితర్దోర్హి]
ఇంతసేపటి నా సౌందరాయ్రాధననంతా ఆ కతిత్తో ఒకక్ పోటు పొడిచాడు.
నేను: నువూవ్ చూసుత్నాన్వా?
వాడు: అందరికీ తనొకక్తే కనపడుతోంది.
నేను: కాసేపటోల్ లైటుల్ ఆరేప్సాత్రు. అందరితో పాటు నువువ్ కూడా పడుకో...
వాడు: నువేవ్ం చేసాత్వ?
నేను: తనని పిలిచి ఒళోల్ కూరోచ్బెటుట్కుంటా... నీకెందుకురా...పడుకో...
వాడు: మంచిది. పడుకుంటునాన్. మనూరొచాచ్క లేపు. లేకపోతే నినెన్వరైనా కొటట్డానికొచిచ్నా లేపు...
వాడు నిదర్పోయాడు. నాకింక నిదర్ రాదు. తెలిసిపోయింది. ఇంకాసేపటికి లైటుల్ బందయాయ్యి. హఠాతుత్గా చీకటి పెంచిన
ఉదేర్కమేమో...నా కళుల్ కొతత్ కొతత్ భంగిమలోల్ తనను చితిర్ంచుకుంటునాన్యి. ఊహలు కూడ చెమటలు పటిట్ంచేసుత్నాన్యి. కిటికీ తెరిచాను...చలి కాలపు
గాలులు చాలడం లేదు.
“బాబూ కిటికీ మూసేయమామ్” - వాడెవడికో చలేసినటుట్ంది. మూసేసాను.
అమామ్యి కూడ కదలడం కనిపించింది. Cell Phone తీసి ఏదో చూసోత్ంది. ఆ చినన్ phone వెలుగులో కళెళ్తిత్ నావైపు చూసింది.
నేను తల తిపప్లేదు. చీకటిచిచ్న ధైరయ్ం! సరిగాగ్ ఇటే ఎందుకు చూసినటోట్ అనుకునాన్ను. గాలి చొరబడింది ఇటు నుంచే కదా అని సరిపుచుచ్కునాన్ను.
జేబులో నా phone మోగింది. తీసి చూసేత్ నానన్.
నానన్: ఎకక్డ దాక వచాచ్వ రా? బయలుదేరావా లేదా?
నేను: బయలుదేరాను నానాన్ city దాటిపోయాము. ఉదయం ఏడింటికలాల్ దిగిపోతాం భదార్చలంలో…
అని చెపిప్ ముగించేసాను.
ఇపుప్డు బసుస్లో రెండే వెలుగులు. ఒకటి తన చేతిలో...రెండోది నాది. తను phone లో ఏం చేసోత్ందో గాని నేనైతే ఏదో చేసుత్నన్టుట్
నటిసుత్నాన్ను.
కావాలని చూపులతో కాసేపు ఆడుకునాన్ము చీకటిమొటికిళుళ్. తను చూసేటపుప్డు నేను కళుల్ తిపిప్...నేను చూసేటపుప్డు తను కళుల్
దించి. కానీ తను బాగా ఆడింది. తనను చూసుత్ండగా దొరికిపోయి ఓడిపోయాను. నవివ్ంది. తను ఎపుప్డు నవువ్ విసురుదామా అని ఎదురుచూసుత్ంటే నేనే
అనవసరంగా "పొడగంటిమయాయ్ మిముమ్" పాట మొతత్ం వినాన్ననిపించింది.
నేనూ నవావ్ను.
కాసేపటికి భకత్డైరవరు… అనన్మయయ్ పాటల sound తగిగ్ంచాడు.
నాకు నీ దగగ్రకు రావాలనుందని సైగ చేసాను. తను కూడా అలానే సైగ చేసింది. వెలుగు సైగల వినాయ్సాలు బావునాన్యనిపించింది.
అంత చురుగాగ్ అపప్టివరకు నేను ఎపుప్డూ లేను. తను ఇంకో అడుగు ముందుకేసి నాకు తన number ఇవావ్లనుకుంది. తన phone లో అంకెలు
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పెదద్గా కనిపిసుత్నాన్యి. ఒకక్టొకక్టిగా నాకు చూపించింది పది నెంబరుల్. తన శార్వయ్మైన గొంతును ఎవరో గదిలో పెటిట్ తాళం వేసేత్ కిటికీ లో నుంచి
నాకు తాళంచెవులు విసిరేసినటట్నిపించింది. Call చేసాను. China piece అనుకుంటా పోలీస సైరన లా గటిట్గా మోగింది. ఇదద్రు లేచారు. ఒక పాప
ఏడిచ్ంది. Conductor లైటు వేసి ఒకసారి బసుస్లోకి చూసాడు...ఆ లైటుకి ఇంకో అరడజను మంది లేచారు. తను call cut చేసే లోపు బసుస్ నాలుగైదు
గుంతలోల్ంచి పోయింది. కొనిన్ నిముషాలు తను ధాయ్నంలోకి నేను మౌనంలోకి వెళిల్పోయాం. బసుస్ పూరావ్వసథ్లోకి వచాచ్క...మళీల్ call చేసాను. ఈసారి
silent గా ఎతిత్ంది సఖి.
నేను: Hello…
తను: Hi…
నేను: నీ పేరేంటి?
తను: పేరెందుకు?
నేను: ఏమని పిలవాలి...
తను: పిలుదూద్లే...మాటాల్డు ముందు.
నేను: ఎకక్డికెళుత్నాన్వు?
తను: మా ఊరికి?
నేను: ఎందుకు?
తను: ఊరికే!!!
నేను: ఇందాక బస మొతాత్నిన్ లేపావుగా alarm పెటిట్న warden లా...
తను: నవివ్ంది.
నేను: Number ఎందుకిచాచ్వ?
తను: ననెన్ందుకు చూసుత్నాన్వో అడిగి తెలుసుకుందామని.
నేను: నువువ్ నిలబడితే నా కాళుల్ నొసుత్నాన్యి. ఇది చెపాద్మని...
తను: ఇలా ఎవరు నిలబడటం చూసినా నొసాత్యా కాళుల్?
భలే నరికింది నా అబదాద్నిన్ అనుకునాన్ను.
నేను: నువువ్ చాల నచాచ్వు...అందుకే చూసుత్నాన్...
తను: అంతేనా...ఇంకా పిలిచి సీటిసాత్వేమో అనుకునాన్ను. నీ పకక్న చోటుందా?
నా గుండె ఝలుల్మంది. ఇది ముగుగ్రు కూరుచ్నే సీటు. ఒకటి నేను...రెండు వాడుగా కూరుచ్నాన్ం. బసెస్కిక్నపుడు ఒకాయన
జరగమంటూ వసేత్ కసిరి పంపాడు నా మితుర్డు. వాడి సావ్రధ్ం నాకు పనికొసుత్ంటే సంతోషమేసింది.
నేను: ఉంది అనాన్ను.
తను: పాపం మీ friend పడుకునాన్డు కదా?
నేను: వాడి మొహం... ఏం పరవాలేదు అటు తోసేదాద్ం. వాడు సుషుపిత్లో ఉనాన్డు. నువువ్ రా...
తను: అంటే?
నేను: కోమా లాంటి నిదర్. నువువ్ రా...
తనొసోత్ంది. పరిమళం నా వైపు నడిచొసోత్ంది. నా కాళూల్ చేతులూ వొణికాయిగాని మనసు మాతర్ం మటట్సంగా ఉంది. కోమా మితుర్ణిణ్
సీటు చివరికి జరిపాను. తనొచిచ్ మధయ్లో కూరుచ్ంది. చునీన్ సరుద్కోవడం... గాజుల శబద్ం... ఊగే జుంకాలు...ఏం జరుగుతోందనిపించింది.
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ఇంత అందమైన అమామ్యిని ఎనిన్ సారుల్ చూసినా… ఇంత కనాన్ అందమైన అమామ్యిని ఇదే మొదటిసారి చూడడ్ం. లోకంలో ఉనన్
అందాలనిన్ంటితోనూ పోలికా…పోటీ…రెండూ తినే అయియ్ంది నాకు.
నేను: నువేవ్ం చదువుతునాన్వ? Engineering కదా...
అలా ఉనాన్నా?
నేను: కాదా...మెడిసినా?
తను: నా సంగతెందుకు గాని...నువేవ్ం చదువుతునాన్వ?
నేను: ఈ సంవతస్రమే Btech ఐపోయింది. మూడు నెలలయింది ఉదోయ్గం వచిచ్.
తను: జీతమెంత?
మగాళల్ని జీతం ...ఆడవాళల్ని వయసు అని ఏదో సుతిత్ చెబుతుండగా...
తను: నా వయసు 20
నేను: నా జీతం 20 వేలు.
బోలెడంత జీతం. ఏం చేసాత్వ అనిన్ డబుబ్లు?
నేను: అవేం డబుబ్లు. మా Manager కి నెలకి లక్ష.
అవునా...అంతేలే డబుబ్లనీన్ మేనేజరేల్ తీసుకుంటారు. మనకేమిసాత్రు!!!
నేను: ఇంత అందంగా ఉండి రాతుర్ళుల్ బసుస్లోల్ తిరిగితే అబాబ్యిలు వెంటపడరా?
పడతారుగాని ధైరయ్ం చేసి సైగ చెయయ్రు!
నా ధైరాయ్నిన్ గురిత్ంచిన ముదద్బంతికి ఓ ముదిద్వావ్లనిపించిందిగానీ ధైరయ్ం రాలేదు.
నీ friend నా భుజం మీదికి ఒరుగుతునాన్డు.
నేను: వాణిన్ తొయియ్ అవతలికి. నేను మెలకువలో కుదురుగా ఉంటే...నిదద్టోల్ ఉనాన్ చూసావా వాడి కకుక్రిత్.
అంటూ వాణిణ్ దూరంగా జరిపాను.
తను: మెలకువలో కుదురుగా ఉండటం కషట్ంగా ఉందా?
నేను: ఉండదా మరి?
తను: కషట్జీవులు!! ఎపప్టికి సుఖపడతారో కదా...
నేను: మరే!
అంటూ కొంచెం దగగ్రిగా జరిగాను. నా దగగ్ర మాటలైపోతునాన్యి.
నేను: జీవితంలో నువేవ్మవుదామనుకుంటునాన్వ?
తను: ఒకవేళ నేను ఫలానాది అవుదామనుకునాన్...ఈ నాలుగగ్ంటలు ఏమైనా చెయయ్గలనా...నీతో ఈ పర్యాణం తపప్!
వేడిగా తన భుజం రాసుకుంటునన్ నాకు… నేనడిగే పపుప్ పర్శన్ల మీద తను చెపేప్ గొపప్ సమాధానాల మీద ఆసకిత్ ఆవిరైపోతోంది.
తను: ఉకక్గా లేదా నీకు?
నేను: ఉందేమో తెలీటేల్దు.
తను: నాకు తెలుసోత్ంది. కొంచెం వరష్ం కావాలి...కిటికీ తెరువు...
తెరిచాను. నిజంగానే జలుల్. చలల్గా మా మొహాలు తడిసాయి. నవువ్కునాన్ము ఒకక్సారిగా.
తను: నాకింకా వరష్ం కావాలి.
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నేను: ఒదొద్దుద్ జలుబు చేసుత్ందంటూ కిటికీ మూసాను.
తను: అబబ్ నిజంగానా!!! తెరవోవ్యి

అంటూ నా ఒళోల్కొచిచ్ కూరుచ్ని కిటికీ తెరిచి...జుటుట్ విపుప్కుని... మొహం తడుపుకుంటూ అరచేతులు బయటపెటిట్ ఆసావ్దిసోత్ంది.
దాంతో...ఆఖరి సుతిత్ దెబబ్కి గోడలోకి దిగబడిన మేకులా అయాయ్నేన్ను. ఉలుకు లేదు...కాసేపు పలకనూ లేదు.
“బాబు మూసేయమామ్”...ఇందాకెపుడో అరిచినవాడు మళీల్...
తను: ఆ...కిటికీ నాది. అటు తిరిగి పడుకోవయాయ్...
తన మోటు అరుపుకి వచిచ్ంది నాకు సప్ృహ.
నా చేతులు వెనక నుంచి తనను గాఢంగా వాటేసుకునాన్యి.
నేను: నువెవ్ందుకిలా చేసుత్నాన్వ?
తను: ఎలా?
దిగిపోతుందని భయమేసి...
నేను: ఏం లేదులే...
జలుల్ ఇంకా సనన్బడి వేగం పుంజుకునన్కొదీద్ అడవిలో లేళుళ్, నెమళుళ్ పరవశించినటుట్ పర్వరిత్సోత్ంది.
కాసేపయాయ్క సూరాయ్పేట దాటింది బసుస్. చినుకులు అకక్డే దిగిపోయాయి. ఇపుప్డు వెనెన్లుంది కాని చందుర్డు లేడు. ఈ పిలల్ లానే
పర్కృతి కూడా ఇషట్మొచిచ్నటుట్ ఆడుకుంటోంది.
నా ఒళోల్ అలానే నికేష్పంగా కూరుచ్ని...
తను: బరువునాన్నా...నిజం చెపుప్?
నేను: ఏం లేవు. మాటాల్డకుండా చందుర్ణిణ్ వెతుకు.
సాధారణంగా కాలచకర్ం ఒకటనే అంటారు. ఈ బసుస్కి నాలుగునన్టుట్నాన్యి...ఎంత వేగంగా గడిచిపోయిందో సమయం.
ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డింది తను. ఆ పరిమళానికి, కౌగిలి వెచచ్దనానికి...ఏదో కొతత్ ఆకలి కముమ్కుంది ననున్. ఇంతలో…
తను: నాకు ఆకలేసోత్ంది. నీ దగగ్ర తినడానికేమైనా ఉందా?
నేను: Apple ఉంది ఇవవ్నా...
తను ఊ కొటిట్ంది. Bag లో నుంచి తీసిచాచ్ను.
నేను: భోంచేసి ఎకక్లేదా?
తను: లేదు. పొదుద్నెన్పుడో తినాన్ను ఇడీల్లు. అపప్టి నుంచి తిపుప్తూనే ఉనాన్డు మా మేనేజరు.
నేను: మేనేజరా??!! బసెస్కిక్ంచి వెళిల్పోయాడా?
తను: అంతలేదు. అడిగో ఆ last seat లో కూరుచ్నాన్డు చూడు. అతనే.
నేను కౌగిలి వదిలి వెనకిక్ జరిగాను. తనేమనుకుందో...ఒడి దిగి పకక్న కూరుచ్ంది.
తను: మంచి నీళుల్నాన్యా?
ఇచాచ్ను. తాగి Thanks చెపిప్ంది.
నేను: ఎటెళిల్నా మీ మేనేజరుతోనే వెళతావా?
తను: ఎటెళుత్నాన్మో కూడా మేనేజరే చెపాత్డు.
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తన phone తీసుకుని contacts list చూసాను. ఆ మేనేజరు నంబరొకక్టే ఉంది. ఏదో తెలిసిపోయిందని జాలిపడి తన ముందు
అవివేకిని కాలేదు దేవుడి దయ వలల్.
నేను: ఇవావ్ళ ఎకక్డికెళుత్నాన్వ?
తను: మా ఊరికి. మా అమమ్ను చూడటానికి వెళుత్నాన్...నెలకోసారి వెళాత్ను.
నేను: మరేం తీసుకెళుత్నాన్వ మీ అమమ్కి?
తను: ఎపప్టిలానే ఓ కబురు.. కొనిన్ డబుబ్లు.
నేను: ఏం కబురు?
తను: నేను మంచి ఉదోయ్గమే చేసుత్నాన్ననీ...ఏవో పాడు పనులు చేసి డబుబ్లు సంపాదిసుత్నాన్నని అనుకోవదద్నీ...తవ్రలోనే మంచి
ఇంటోల్కి తీసుకెళాత్ననీ...సరే సరే మా ఊరొచిచ్ంది. ఉంటాను.
నేను ఊ కొటాట్ను. Conductor లైటు వేసాడు. తను బసుస్ దిగింది. వెళిల్పోయింది. పేరు కూడ చెపప్కుండానే!
ఇంకో రెండు గంటలకి మా ఊరొచిచ్ంది. వాణిణ్ లేపాను. ఇదద్రం దిగి Auto ఎకాక్ము. మొదట మా ఇలొల్చిచ్ంది. దిగి ఆటోవాడికి
డబిబ్సుత్ంటే...
మితుర్డు: చేతికి ఆ Band ఏంటీ?? ఎవరి జళోల్ంచి లాగావ రాతిర్?
ఆటో వెళిల్పోయింది. చెయియ్ చూసుకునాన్ను. రాతిర్ కిటికీ లోనుంచి కురిసే వానకి తను జుటుట్ విరబోసుకుని దీనిన్ ఇలా
అలంకరించింది. నేనే గమనించలేదు. తను ననున్ వదిలేసి వెళిల్పోయిందనుకుంటూనే తనని నేను పటుట్కొచుచ్కునాన్ చేతికి తొడిగించుకుని.
ఇంటోల్ నాలుగు రోజులుండి హైదరాబాదు వెళిల్పోయా. అయిదేళుల్ ఉదోయ్గం చేసాక పెళిల్ చేసుకునాన్ను. ఇంకో అయిదేళుల్
కాపురం...ఇదద్రు పిలల్లు. అదిద్ంటోల్నుంచి సొంతింటోల్కి ... సొంతింటోల్నుంచి ఇంకా పెదిద్ంటోల్కి మారాను. ఇపుప్డు కమలహాసన రాజకీయాలోల్కూక్డా
వచాచ్డు.
నాతోపాటే చాలా కాలం పర్యాణించిందది. నా bag లో...suitcase లో...dressing table సొరుగులో...అలామ్రాలో...
ఎలానో తెలీదు ఇవావ్ళ కంటపడింది ఆ కనకాంబరం రంగు రబబ్రుబాండు.
తెగిపోయి!
PPP

మం ం పరమారధ్ం

మూలా ర కుమార్

ఉదయానేన్ వారాత్పతిర్క చూసుత్ంటే చరవాణి మోగింది. ఏదో కొతత్ నెంబరు. “హలో” అనాన్ను.
“హలో, సార, నేను, చింతలవలస అపప్ల నాయుణిణ్. మన ఊరి నారనాన్యుడు మేషాష్రు మీ ఫోనెన్ంబరిచేచ్రు.”
చింతలవలస అంటే నాలుగు తరాలుగా మా సవ్గార్మం. విజినారం జిలాల్. ఇపుప్డు నేనుంటునన్ వైజాగ అనబడే విసాపటాన్నికి తొంబై
కిలోమీటరుల్. దాదాపు పాతికేళళ్కిర్తం నా పదోకాల్సుపూరిత్కాగానే వదిలేసి, మరో పదేళళ్తరావ్త ఉదోయ్గం రాగానే, అమామ్నానన్లుకూడా నాదగగ్రకొచేచ్సేకా
మాసవ్గార్మం అని చెపుప్కోవటానికే అది మిగిలింది. ఇలుల్ ఎపుప్డో శిధిలమయియ్ంది.
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ఊరిపేరు విని మనసు ఉరకలేసింది. కాకపోతే మాఊళోళ్నాకుతెలిసి పదిహేను మందికి పైగా అపప్లనాయుళుళ్ ఉండే వారు.
ఊళోళ్వాళుళ్కూడా వాళళ్ని బొజజ్పప్నన్

(పెదద్ పొటట్ ఉండే అపప్లనాయుడు), ఎరర్పప్నన్ (ఎరుపురంగులో ఉండే అపప్లనాయుడు), చించెటట్పప్నన్

(చింతచెటుట్ దగగ్ర ఉండే అపప్లనాయుడు) మొదలైన వాయ్వహారిక పేరేల్ గానీ ఒకక్ణిణ్ కూడా అపప్లనాయుడు అనిపిలిచే వారు కాదు. ఇపుప్డు నాకు వచిచ్న
ఫోనులో భాషా యాసా, ఆపదిహేను మందిలో ఎవరిదీ కాదు.
“ఓకే, చాలా సంతోషం. అపప్లనాయుడు అంటే...” అని ఆగిపోయాను.
నాపర్శన్బాగానే అరధ్ం అయినటుట్ంది. “నేను సార. దాసరపేట పోలయయ్కొడుకుని.” ఇంక నాకు ఆధార నెంబరు చెపిప్నంత సప్షట్త
వచేచ్సింది. దాసరపేటపోలయయ్ అంటే, మాఊరికి నాలుగుమైళళ్వతల ఉనన్ దాసరపేట ఊరివాడు. మాఊరికి ఇలల్రికం వచిచ్నవాడు. అంటే ఇపుప్డు
నాకుఫోను చేసిన అపప్లనాయుడు నాపదోకాల్సునాటికి ఏడాదివాడు.
“ఓహో, బంగారయయ్ మనవడివా? నువువ్ తొంబై రెండులో పుటిట్నటుట్నాన్వు.” అనాన్ను. నిజానికి అతడితాతని ఊళోళ్ వాళుళ్ గుడిడ్
బంగారయయ్ అనేవారు. చినన్వయసులో రేచీకటీ, కూతురుకనాన్ కొడుకు పదేళుళ్ చినన్వాడు కావటంతో ఇలల్రికం అలుల్ణిణ్ తెచుచ్కునాన్డు.
“సార. ననున్ ఇంతలా గురుత్ంచుకునాన్రా?” సంభర్మాశచ్రాయ్లు నామనసుని తాకాయి.
“సరే బాబూ, ఏమిటీ విషయం?”
“ఏం లేదు సార. ఒకపనిమీద వైజాగొచాచ్ను. మీరు మూణెణ్లల్కిర్తమే వైజాగ గవరన్మెంటు కాలేజీలో లెకెచ్రరుగా చేరేరని మనూళోళ్
తెలిసింది. ఒకసారి తాతగారికీ, మామమ్గారినీ చూసి రమమ్ని మా వాళుళ్ చెపేప్రు. మీకు ఇబబ్ందిలేకపోతే ఇపుప్డోసారి వసాత్ను.” తాతగారూ మామమ్గారూ
అంటే మా అమామ్నానన్లు.
“అయయ్యోయ్. తపప్కుండా రా.” అని ఇంటికి రావటానికి గురుత్లు చెపేప్ను.
ఇంటికొచిచ్న అపప్ల నాయుణిణ్ చూసిన నానన్ పురివిపప్న నెమలిలా అయిపోయారు. ఆయనపుటిట్నపప్టినుండీ అరవయేయ్ళళ్పాటు ఆ
ఊరు కదలేల్దు. పదిహేనేళళ్గా మా ఉదోయ్గాల మూలంగా ఊరువదిలేయటమేకాక, పదేళుళ్ హిందీపార్ంతాలోల్ కూడా గడిపారు మరి. సవ్ంత ఊరి జాఞ్పకాలు
ఎంత ఆనందానిన్వవ్గలవో అంత ఆనందమూ ఇచాచ్యి. తాతగారికీ మామమ్గారికీ ఒక గంట కబురుల్ చెపాప్డు. నానన్, తన ముందుతరం వాళైళ్న
బాండుర్తాత (పేరు తాతినాయుడు, చినన్పుప్డు బాండుర్కపప్లా అరచేవాడట), రేషనాన్యుడు (కొనాన్ళుళ్ చౌకదరల దుకాణం నడిపేడు), సైకిల
దాలినాయుడూ (నాచినన్పప్టివరకూ మాఊళోళ్ ఏకైక సైకిలు యజమాని) మొదలైన వాళళ్ంతా చనిపోయారని తెలుసుకొని ఏడేచ్సారు. వాళళ్మనవల,
మునిమనవల చదువులూ, వృతుత్లూ, పెళిళ్ళూళ్ వివరాలు కనుకొక్ని మళీళ్ మళీళ్ అడిగి సంతోషించారు. నేను కొంచెం పాలొగ్నాన్ను. మా ఆవిడ పుటిట్లుల్
గోదావరీతీరం కావటాన నూరుశాతం శోర్తగా ఉండిపోయింది.
అపప్లనాయుడు మా ఊరికి పదిహేను కిలోమీటరల్వతల ఊళోళ్ గణిత ఉపాదాయ్యుడిగా పని చేసుత్నాన్డు. మాఊరి వయ్వసాయ
కుటుంబాలనుంచి తొలితరం పర్భుతోవ్దోయ్గి. వైజాగెందుకొచేచ్డంటే, వాళళ్చెలిల్కి ఒకసంబందం కుదిరింది. ఇకక్డెవరో సిదాధ్ంతి చేత ముహూరత్ం
పెటిట్ంచుకొని, ఇంకో పురోహితుణిణ్ పెళిళ్చేయించుకుందికి మాటాల్డుకొనాన్డుట. ఈ ఇదద్రు పండితుల పేరూల్ మొగపెళిళ్వారు సూచించారుట. ముహూరత్ం
పెటిట్నందుకు ఐదువేలూ, పౌరోహితాయ్నికి కారు అదెద్ కాక పదివేలూ.
“అనిన్డబుబ్లే!” అనాన్ను. నా ఊహతెలిసేటపప్టికి మా ఊళోళ్ పెళిళ్చేయిసేత్ పురోహితుడి సంభావన వంద రూపాయలు.
“అదే మూల సార? ఆంతగొపప్వాళుళ్ ఇదద్రూ దొరికేరు. వాళళ్రేటుల్ తెలిసే వచాచ్ం. ఆసలు రేపు మళీళ్ రావలిసి వసుత్ందేమోనని
భయపడాడ్ము. ఉదయం తొమిమ్దిలోపల రాకపోతే వాళుళ్ దొరకరు. ఏడుగంటలవరకూ రాహుకాలం. ఇంటోల్ంచి బయలేద్రకూడదు. ముహూరత్ం పెటిట్న
సిదాధ్ంతిగారిచేత ఫోనుచేయించకపోతే పురోహితుణిణ్ కలవటానికి రేపు మళీళ్ రావలిసి వచేచ్ది.”
“ముహూరత్ం పెటిట్ంచుకొందికి ఇంటినుంచి బయలుదేరడానికి కూడా మళీళ్ రాహుకాలమా? అది ఎవరు చెపేప్రు?”
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“ఉదయానేన్ ఆరుగంటలకలాల్ మాటీచరస్ వాటాస్ప గూర్పులో ఒకాయన తిథి, నక్షతర్ం, రాహుకాలం, వరజ్య్ం లాంటి వివరాలనీన్
పెడతాడు. మీరవేవీ చూసుకోరా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
ఆ రైతుబిడడ్ ఆశచ్రాయ్నికాక్రణమేంటంటే, మేము ఆఊరి పురోహితులం. నాపదోకాల్సు వరకూ మానానన్గారి కూడా వెళిళ్ పౌరోహితయ్
కర్తువులో సాయపడేవాణిణ్. కానీ, తరావ్త రాహుకాలాలూ, దురుమ్హూరాత్లూ పటిట్ంచుకోవటం మాట అటుంచి, ఆపేరుల్ కూడా దాదాపు మరిచిపోయాను.
“నేను ఉతత్రాదిలో ఉనన్పుప్డు అవనీన్ అలవాటు తపిప్పోయాయి. అదిసరే. మానానన్గారు మన ఊరొదిలేసిన తరావ్త గజపతినగరం
నుంచి ఎవరో పురోహితుణిణ్ పెటుట్కునాన్రు కదా మీరు. ఆయన ముహూరాత్లు చూడడ్ం, పెళిళ్ళుళ్ చేయించటం చెయయ్లేడా?”
“జాతకాలు చూడడ్ం అతడికి సరిగాగ్ రాదు సార. ఏదో ముహూరత్ం పెటేట్సేత్ మంచిదికాదుకద సార?”
“సరే, జాతకం చూడడ్ం, ముహూరత్ం పెటట్టం ఇకక్డి సిదాద్ంతికి బాగా వచుచ్. మరి కనీసం పెళైళ్నా అకక్డి పురోహితుడితో
చేయించుకోవచుచ్కదా? కొంచెం డబుబ్ ఆదా అయేయ్ది.”
అపప్లనాయుడు ననున్ చూసిన చూపులో, పురోహితుల కుటుంబంలో చెడపుటాట్వుకదా అనే అరధ్ం గోచరించింది. ఆలా రెండూ సెకెనుల్
చూసాకా, “సార, లోకల పురోహితుడు ఐదువేలే తీసుకుంటాడు. కానీ పెళిళ్మంతార్లొకటే చదువుతాడు. ఈయన వేదాశీరవ్చనం కూడా చెబతాడు.
మాచెలిల్కి కాబోయే అతత్వారింటోల్ ఇపప్టికే రెండు పెళిళ్ళుళ్ చేయించాటట్. వాళుళ్ అడిగేరు, మంచిదయింది. లేకపోతే ఈయనగురించీ, పెళిళ్లో
వేదాశిరవ్చనం గురించీ మాకు తెలిసేది కాదు. మాచెలిల్పెళళ్యేయ్కా నాకు పెళిళ్కుదిరితే అపుప్డూ కూడా వీళళ్ దగగ్రకే వసాత్ను సార.” అనాన్డు.
అంతదూరం నుంచొచిచ్నవాడి నమమ్కాలజోలికెళళ్కూడదు కనుక మామూలుగా ఉనాన్ను. కానీ, ముహూరాత్లూ శాసాత్ర్లపటల్ నా
ఉదాసీనతకు నొచుచ్కునన్టుట్నాన్డు. టీ అయాయ్కా వెళిళ్పోయాడు. పురోహితుడి కొడుకిక్, రైతుబిడడ్ ముహూరాత్లూ, వరాజ్య్లూ, వేదమంతర్ పార్శశత్య్ం
చెబుతునాన్డంటే, బర్హమ్ంగారు చెపిప్న కలికాలం వచేచ్సినటేట్ అనిపించింది.
అపప్లాన్యుడెళిళ్పోయాకా మా ఆవిడ రంగంలోకి దిగింది. “వీళళ్ని చూసైనా నేరుచ్కొండి. ఇపప్టికే, మనవలల్ బోలెడు తపుప్లు
జరిగిపోయాయి.” అంది. ఆతపుప్లేంటంటే, మాపెళైళ్న వారంరోజులకే గుజరాత బదిలీ అవటంతో, మా అమామ్నానన్లతో కలిసి, కొతత్దంపతలం,
సామానుల్ సరుద్కొని జునాగడ లో దిగేం. అకక్డ ఇంటోల్ దిగిన రోజు అమావసయ్. మేం దిగిన రెండోర్జులకి గాని మా సామానుల లారీ రాలేదు.
పాలుపొంగించుకొనే యంతార్ంగం లేకపోవటంతో మా అమమ్, తను రైలోల్ చదువుకొందికి తెచుచ్కొనన్ దేవీ భాగవతం పుసత్కానిన్ ఈశానయ్మూల పెటిట్, ఒక
అరటిపండు వలిచి, రెండు అగర బతీత్లు వెలిగించి, పుషప్రహిత, దీపరహిత పూజ కానిచేచ్సింది. తీరా బయటకొచి చూసేత్ మేము పూజచేసినది
ఈశనయ్మూల కాదు, నైఋతిమూల. ఆమరాన్టినుంచీ నెలాల్ళుళ్ అషాడమాసం, అతత్గారూ కొతత్కోడలూ లక్షణంగా ఒక ఇంటోల్నే ఉనాన్రు. ఇవనీన్ శాసత్ర
సాంపర్దాయ ఉలల్ంఘనలే.
అలా మొదలైన మా సంసారంలో, మా అమామ్, మా ఆవిడా తమ భకాత్య్నుసారం, శకాత్య్నుసారం ఏవోచేసుకొనేవారు. రాజసాత్న లో
ఉనన్పుప్డు ఒకశార్వణ మాసం నోముకి ముతైత్దువలు కావలసి వసేత్, హిందీ గృహిణులకు నోము గురించి బొటేల్రు హిందీ ముకక్లోల్ వివరించి
కొంతమందిని ఒపిప్ంచి వాయనాలిచేచ్సింది మా ఆవిడ. కొందరు మాతర్ం దోషపరిహార దానం అనుకొని, మాదోషాలనీన్ పుచుచ్కునన్వాళళ్కి
అంటుకుంటాయని తీసుకోలేదు. ఒకావిడ వాయనం తీసుకునాన్కా మీరు ఇపుప్డు వచాచ్రు. ఒకనిమిషం లేటైతే సాన్నానికెళిళ్పోయేదానిన్ అంది. అంటే
వాయనం మైలపడడ్టేట్. అలా అని జరిగిన తపుప్ని పుచుచ్కునాన్విడకి చెపప్టం మరాయ్దకాదు కదా. వాయనం పుచుచ్కునన్వాళళ్లో మరికొందరు
మాంసాహారులని తరావ్తెపుప్డో తెలిసింది. పాపం, అతాత్కోడళిళ్దద్రూ అలా రాజీ పడుతూ ఏవోచేసుకొనేవారు. నావీలునిబటిట్ వారడిగిన పూజా దర్వాయ్లు
సమకూరచ్టం, ఆఫీసు టైముకి ఇబబ్ంది రానంతవరకూ పూజలో కూరోచ్వటం తపప్ నామిగిలిన జీవతమంతా చారావ్క జీవితమే.
నాలో భకిత్బీజాలు నాటాలనుకునన్ మా ఆవిడ సంకలాప్నికి ఇపుప్డు అపప్లనాయుడి మదద్తు దొరికింది.
“ఇంతకీ ఈఅపప్లనాయుడు పెళిళ్ ఇంత శాసోత్ర్కత్ంగా చేయయ్టానికీ మామూలుగా చెయయ్టానికీ తేడా ఏమిటంటావ?”
“అదేంటీ, మంతార్లకీ ముహూరాత్లకీ ఏవిలువా లేదంటారా?”
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“వీళళ్నానన్ దాసరపేట పోలయయ్ పెళిళ్ ఎలాజరిగిందో విను.”
“అది మీకెలా తెలుసు?”

“అపుప్డూ నేను ఐదోకాల్సు. తాత చేయించిన పెళిళ్ అది. అపప్టికే తాతకి ఎనబై ఏళుళ్ నిండటం, ముపైప్ ఏళుళ్గా వాడుతునన్ కళళ్దాద్లు
పగిలిపోవటంతో, పంచాంగం చూసేటపుప్డు ననున్ కూరోచ్బెటేట్వారు. రైతుకుటుంబాలవాళుళ్ వధూవరులిదద్రి తరపు పెదద్లూ రాగానే, పేరల్ని బటీట్,
వాళళ్జనమ్ నక్షతర్ం రాసేవారు. జాతకాలు నపప్కపోవటం అంటే ఏంటో తెలీదు. మూఢం లేని సమయంలో ఉండే ఐదారు లగాన్లోల్, వీళళ్ నక్షతార్లిని బటిట్
ఒక లగన్ం, దానితో పాటే పెళిళ్పందిరి రాట ముహూరత్ం పెటేట్వారు. రాతిర్ పెళిళ్ అనగా ఉదయం మా ఇంటికి బతెత్ం పంపేవారు.”
“అదేంటి?”
“పెళిళ్భోజనాలని ఊళోళ్ ఇంటికో మనిషిని రమమ్ని పిలిచేవారు. దానిని ఊరామిటి అనేవారు. మరి పురోహితులు ఆ వంట తినరు
కనుక ఒక మనిషికి సరిపడా బియయ్ం, పపూప్ మొదలైన వండని దినుసులు, రెండు అరిసెలు ఒక జంగిటోల్ పెటిట్ మా ఇంటికి తెచేచ్వారు. సాయంతర్ం
బాజాలతో మా ఇంటికి వచిచ్ తాత రాసిన లగన్పతిర్క తీసుకెళేళ్వారు. లగన్పతిర్క అంటే, తాటాకుపై రాసిన శుభలేఖ అనన్మాట. దానిని వరుడి తలపాగాలో
ఉంచేవారు. రాతిర్ తాత పెళిళ్చేయిసుత్నన్ంతసేపూ నేను కూడా పర్కక్నే ఉండీ తాతకి ఆతంతులో సాయపడేవాణిణ్. అలా ఈదాసరపేటపోలయయ్ పెళిళ్లో
జరిగిన విశేషం గురుత్ండిపోయింది.”
“ఏమిటావిశేషం?”
“ముహూరత్ం రాతిర్ ఒంటిగంట తరువాత కనుక గంటముందు పెళిళ్వారితరుపు మనిషి వచిచ్ నిదర్ లేపాలి. వాళుళ్ రావటం అరగంట
లేటయియ్ంది. వెంటనే తాత వాళళ్ని తిరిగిపంపేసి, నాచేతే వాచీని అరగంట ముందుకి నపిప్ంచేకా ఇదద్రం పెళిళ్పందిటోల్కెళేళ్ం. పెళిళ్ లక్షణంగా జరిగింది.
ఇపుప్డొచిచ్న అపప్లనాయుడూ, తరావ్త ఆడపిలాల్ లక్షణంగా పుటేట్రు. పిలాల్డు చకక్గా చదువుకొని పర్భుతోవ్దోయ్గి అయాయ్డు. ముహూరత్ం తపిప్ జరిగిన
పెళిళ్ కూడా విజయవంతంగా జరిగింది.”
“అది తాతగారు చేయించిన మంతర్బలమేమో?”
“ఆవిషయానికి తరావ్త వదాద్ం. ముందుగా ముహూరత్ం నిమిషాలు, సెకెనులు ఖచిచ్తంగా చూడకపోయినా పెనుపర్మాదాలేవీ జరగవని
ఒపుప్కునాన్టేట్నా?”
ఔనూ, కాదూ అనకుండా అచచ్తెలుగులో చెపాప్లంటే డిపల్మేటిక గా తల ఊపింది.
“సరే, ఇపుప్డు దాసరపేట పోలయయ్ మామగారైన గుడిడ్బంగారయయ్ పెళిళ్ విశేషాలు చెపప్నీ.”
“అదిమీరు పుటట్కముందు జరిగి ఉండాలి కదా?”
“నిజమే, కాపోతే అందులో జరిగిన విశేషం వలల్ మాపెదద్లు చెపప్గా విని గురుత్ంచుకునాన్ను.”
“చెపప్ండి.”
“ఆపెళిళ్ పంతొమిమ్ందివందల డెబైబ్ పార్ంతంలో జరిగింది. మా తాతగారి మేనలుల్డు రామం మావయయ్ తెలుసు కదా?”
“తెలుగుమాసట్రుగా జాయినయి హెడేమ్షాట్రుగా రిటైరయారు కదా? వాళళ్బాబ్యే కదా ఇపుప్డు ముంబైలో ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ది?”
“ఔను. ఆయన అపుప్డే భాషాపర్వీణ పూరిత్చేసి ఉదోయ్గం కోసం పర్యతిన్సూత్ వేసవికదా అని మా ఊరురొచేచ్రుట. సరిగాగ్ అపుప్డే మా
ఊళోళ్ ఒకే ముహూరాత్నికి నాలుగు పెళిళ్ళుళ్ వచాచ్యి. రెండు పెళిళ్ళళ్ పెదద్లు ఒకే పందిటోల్ చేయటానికొపుప్కునాన్రు. మిగిలిన వాళిళ్దద్రూ వాళళ్
ఇంటిముందు పందిటోల్నే చేసాత్మని పటుట్పటట్టంతో ఒకపెళిళ్కి నానన్వెళిళ్నా నాలుగోపెళిళ్కి పురోహితుడు తకుక్వపడాడ్డు. అపుప్డే రామామ్మయయ్ని
పంపేసారు. నిజానికి తనకి పెళిళ్మంతార్లు రావు.”
“మరెలా చేయించారు?”
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“ఉదయం తాత, మాంగళయ్ధారణ, జీలకరార్బెలల్ం మంతార్లు నేరేప్రు. సందాయ్వందనం మామయయ్కి వచుచ్ ఆ మంతార్లతో మిగతా
పెళిళ్తంతు కానిచెచ్యయ్మని, పెళిళ్తంతులో ఘటాట్ల కర్మం ఒక పేపరుమీద రాసిచాచ్రు. నామంతార్లోల్ తపుప్లు పటుట్కొనేదెవరు మామయాయ్ అని తాతకి
ధైరయ్ం చెపిప్ బయలేద్రుట మామయయ్.”
“ఇంతకీ అకక్డేం జరిగింది?”
“మామయయ్ సంధాయ్వందనం మంతార్లు పావుగంటలో ఐపోయాయిట. మళీళ్ అందుకోబోతే చదివినవే మళీళ్ మళీళ్ చదువుతునన్టూట్
ఎవరో వెనకాలనుంచి గొణిగేరుట. అందుకని మామయయ్యయ్ సుమతీ శతక పదాయ్లు మకుటం తీసేసి చదవటం మొదలెటేట్రుట. ఆరోజులోల్ పెళిళ్పందిటోల్
ఎవరూ చదువుకునన్వాళుళ్ లేరని మామయయ్ ధైరయ్ం. పొరుగూరి చుటాట్లోల్ ఎవరో ఐదోకాల్సువరకూ చదువుకునన్వాడునన్టుట్నాన్డు. పజాజ్లు చదివి పెలిల్
చేసేతత్నుర్ అని గొణగటం మామయయ్కి వినపడింది. గటిట్గా అంటే పురోహితుడికి కోపం వచిచ్ వెళిళ్పోతాడని వాళళ్ భయం. ఆతరావ్త గజేందర్మోక్షం
పదాయ్లు అందుకునాన్డు. ఆపందిటోల్ ఉనన్వాళళ్కి అవి గజేందర్మోక్షం పదాయ్లని తెలీకపోయినా, అందులో తెలుగుపదాలు పటేట్సారు. అపుప్డు మామయయ్
సమయసూప్రిత్తో మంతార్లు మొదలెటిట్ ఒకక్రిమారూక్ లేకుండా, పందిటోల్ ఉనన్వాళళ్ంతా, పౌరోహితయ్ం వృతిత్లో లేకపోయినా ఎంతబాగా మంతార్లు
చదివేరో, ఇలాంటి పంతులుగోరి మంతార్లోల్ తపుప్లు వెతికేరు ఈ కురర్ యెదవలు అని పెళిళ్పెదద్లచేత పొగిడించుకొని మరీ పెళిళ్పూరిత్చేసారుట.”
“అనిన్మంతార్లు రావుకదా, ఆయనకి?”
“విషయమేమిటంటే,

మామయయ్

విజయనగరంలో

చదువుమొదలయేయ్సరికే

ఒడుగు

అవటంతో,

చిలల్రఖరుచ్లకు

దకిష్ణ

డబుబ్లొసాత్యని ఆదివారాలు తదిద్నం భోజనాలకెళేళ్వారుట. ఆబిద్కంలో భోకత్లని పీటమీదకూరోచ్బెటట్టానికీ, భోజనం మొదలెటట్టానికీ మదయ్ కనీసం ఒక
గంట పూజ ఉంటుంది. ఆమంతార్లు మళీళ్ మళీళ్ వినటం వలల్ మామయయ్కి కంఠతా వచేచ్సాయి.”
“అంటే?” మా ఆవిడకి విషయం అరధ్ం కాలేదు.
“ఆపెళిళ్కి మామయయ్ తదిద్నం మంతార్లు చదివేసారు. ఆదంపతులు వాళళ్కాపరానికి యాబై ఏళుళ్ పూరిత్చేసుకునాన్రు.
ముహూరత్ఘడియలు మించిపోయేకా జరిగింది అపప్లనాయుడి తండిర్ పెళిళ్. అదుభ్తమైన ముహూరత్ంలో, వేదాశీరవ్చనాలతో జరిగిన ఏపెళిళ్కీ
తీసిపోనంతగా విజయవంతమయాయి కదా రెండు పెళిళ్ళూళ్. దీనరధ్ం ఏమిటంటే మనసుమనసు కలవటమే మంతర్ం పరమారధ్ం.”
“మనసుమనసు కలవటమే మంతర్ం పరమారధ్ం అని మంతార్లోల్ కూడా ఉందా? నేనింకా అది పెళిళ్పుసత్కం సినిమా పాటలోనే
ఉందనుకుంటునాన్ను.” అని గోదావరీ వెటకారం గుపిప్ంచి వెళిళ్పోయింది, మా ఆవిడ.
PPP

వయ్సనం

డి. .డి.

ద్

" అమామ్! నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్ందమామ్!" చాలా సంతోషంగా, ఉదేవ్గంగా అనాన్డు రవి ఇంటోల్కొసూత్.
శారదమమ్ ఆ వారత్ విని ఆనందంతో తబిబ్బబ్యిపోయింది.
"ఉండు, నాయనా, నీ నోరు తీపి చేసుకో! శుభవారత్ చెపాప్వు, మన కషాట్లు ఇక గటెట్కుక్తాయి." అంటూ వెంటనే వంటింటోల్కి వెళిళ్
పంచదార తీసుకువచిచ్ కొడుకు నోటోల్ పోసిందామె.
"అవునమామ్! మనకిక ఏ కషాట్లు ఉండవు. పర్భుతవ్రంగ సంసథ్లో మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. ఇక మరి నువువ్ కషట్పడడం నేను
చూడలేను. నువువ్ ఇపుప్డు చేసుత్నన్ పనులనీన్ మానేయాలి మరి." అనాన్డు రవి.
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"అలాగేలేరా!" అంది శారదమమ్ పేర్మతో కొడుకు తల నిమురుతూ.

భరత్ పోయిన తరావ్త ఆమె తనకు చేతనైన పనులు, అంటే కుటూల్, అలిల్కలు చేసూత్ ఉండేది. అంతే కాకుండా అపప్డాలు, వడియాలు
చేసి తనకి తెలిసిన వాళళ్కి అమేమ్ది. ఆ ఊళోళ్ ఎవరింటోల్ శుభకారాయ్లైనా ఆమెని వంటా,వారూప్లో సహాయంకోసం పిలిచేవారు. అలా కూడా ఆమెకి
కొంత ఆదాయం లభించేది. ఏ పని చేసినా ఆమె లక్షయ్ం ఒకక్టే, తన కొడుకుని బాగా చదివించాలి. వాడు ఓ పెదద్ ఉదోయ్గసుథ్డవాలి.

తమ కషాట్లు

తీరాలి.
ఇనాన్ళళ్కి దేవుడు ఆమె మొర ఆలకించాడు. 'కొంచెం ఉదోయ్గంలో కుదురుకునాన్క, రవి పెళిళ్ చేసేసేత్ తన బాధయ్త తీరిపోతుంది.' అని
మనసులో అనుకుందామె.
రవి భోజనం చేసాక తన సేన్హితులకు తనకి ఉదోయ్గం వచిచ్ందనన్ వారత్

చెపాప్లని బయటికి వెళాళ్డు. తలుపు వేసి మంచం మీద

వాలిందామె.
మంచం మీద వాలిన శారదమమ్కు

గతమంతా గురుత్కు వచిచ్ంది.

చాలా చినన్ వయసులోనే

ఆమెకి తన పదహారో ఏట

మాధవరావుతో వివాహం అయింది. అతనికి పెదద్ చదువులేక పోయినా ఆసిథ్పాసుథ్లుండడంతో శారదమమ్ తలిల్ తండుర్లు ఆమె వివాహం మాధవరావుతో
జరిపించారు. మాధవరావుకి ఆ ఊళోళ్ ఓ ఐదెకరాల మాగాణి, ఓ కొబబ్రి తోట ఉండేవి. ఓ పెదద్ డాబా ఇలుల్ ఉండేది. పొలం మీద వచిచ్న ఆదాయంతో
వాళుళ్ హాయిగా బతకవచచ్ని, ఆమె భవిషయ్తుత్ బాగుంటుందని భావించారు ఆమె తలిల్ తండుర్లు. అయితే, కాపురానికి వచిచ్న తరావ్త శారదమమ్కి
యదారఢ్ం తెలిసింది. ఆమె మావగారికి పేకాట అంటే పిచిచ్ ఉండేది. అతని పేకాట వయ్సనానికి వారసతవ్ంగా వచిచ్న పదెకరాల మాగాణి హారతి
కరూప్రంలా హరించిపోయింది. ఇపుప్డునన్ ఐదెకరాలైనా మిగిలిందంటే దానికి కారణం అవి ఆమె అతత్గారి పేరు మీద ఉండటమే.
శారదమమ్ కాపురానికి వచిచ్న కొతత్లో ఆమె అతత్గారు అంది, "చూడు శారదా! మీ మావగారి పేకాట వయ్సనానికి చాలా ఆసుథ్లు
కరిగిపోయాయి. పేకాటలో డబుబ్లు పోయిన కొదీద్ ఆయన మళీళ్మళీళ్ ఆడేవారు, పోయిన చోటే తిరిగి సంపాదించుకోవాలని. ఏనాడైనా పోవడమే కాని,
తిరిగి వచేచ్దేమీ ఉండదని అతనికి తెలియదు. చెపిప్నా వినిపించుకునే సిథ్తిలో ఉండేవారు కాదు. ఈ ఊళోళ్ జూదరుల బారిన పడి చాలా మంది తమ
సరవ్సం పోగొటుట్కునాన్రు. నేనెంత చెపిప్నా ఆయన వినేవారు కాదు. అంతా పోగొటుట్కునాన్క గానీ ఆయనకి జాఞ్నోదయం అవలేదు. అపప్టికే ఆలసయ్ం
అయింది. ఆయన బర్తుకు ముగిసిపోయింది. ఆయన తన చివరి క్షణాలోల్ చాలా బాధ పడి, తన పేకాట వయ్సనం అబాబ్యికి రాకూడదని, ఆ విధంగా ననున్
పెంచమనాన్రు. మిగిలిన పొలం వయ్వసాయానికి తెలిసిన వాళళ్కి అపప్చెపిఫ్ వాటిమీద వచిచ్న ఆదాయంతో మెలల్గా మాధవని పెంచి పెదద్చేసాను. నా
కనుసనన్లోల్నే పెంచాను. చదువు పెదద్గా రాకపోయినా సూక్లఫైనల అయిందనిపించాడు. దేవుడిదయవలల్ వాడికి ఆ దురవ్య్సనం రాలేదు. పొలం పనులు
సవ్ంతంగా చూసుకుంటునాన్డు. నువువ్ కూడా ఆ విషయమై జాగర్తత్గా ఉండాలి సుమా!"
అతత్గారి అవేదన అరధ్ం చేసుకుంది శారద. ఆ విషయమై ఆమెకి హామీ ఇచిచ్ంది కూడా.
మాధవరావు వాళళ్ మాట నిలబెటాట్డు. పేకాట జోలికి అసస్లు వెళళ్లేదు. అతని సేన్హితులెవవ్రికీ పేకాట వయ్సనం లేకపోవడంతో
ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు అతాత్కోడళుళ్. ఆ విధంగా చాలారోజులు ఏ విధమైన ఒడిదొడుకులు లేకుండా సాఫీగా గడిచాయి.
ఓ అయిదేళళ్లో చాలా పెదద్ మారుప్లే వచాచ్యి. ఈలోపున శారదమమ్ అతత్గారు గతించడం, రవి ఈ లోకంలో పడడంలాంటి పెను
మారుప్లు సంభవించాయి.
కాలకర్మేణా, వయ్వసాయం పెదద్గా కిటుట్బాటు కాకపోవడంతో ఊళోళ్ పొలం అమిమ్ పటట్ణానికి మకాం మారిచ్ వాయ్పారం చేదాద్మనన్
ఆలోచనలో పడాడ్డు మాధవరావు తన సేన్హితుల పోర్దబ్లంతో. శారదమమ్ ఒపుప్కోలేదు అంత సులభంగా. తమ కొడుకు చదువుసంధయ్లు పటట్ణంలో
అయితే బాగుంటుందంటే ఆమెకి ఇక ఒపుప్కోక తపప్లేదు. తన కొడుకుని బాగా చదివించి పెదద్ ఉదోయ్గసుథ్ణిణ్ చేయాలని ఆమె కోరిక. అంతేకాకుండా, ఈ
పలెల్లో ఉంటే తన భరత్ ఎపుప్డైనా పేకాట మహమామ్రి బారిన పడే అవకాశం లేకపోలేదు. ఎలల్వేళలా అతనిని కాపు కాయలేము కదా అని ఆమె కూడా
పటట్ణంలో కాపురానికి మొగుగ్ చూపింది.
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పటట్ణాలలో ఎవరి దారి వారిది, తన భరత్కి పేకాట వయ్సనం అంటుకోదనే నమిమ్ంది ఆమె. అయితే ఆమెకేమి తెలుసు పర్మాదం ఏ
రూపంలో పొంచి ఉందో?
పటట్ణానికి వచిచ్న వేళావిశేషమో ఏమో, మాధవరావు వయ్పారం దినదిన పర్వరధ్మానం అయింది. పటిట్ందలాల్ బంగారం అయింది.
కొదిద్ రోజులలోనే పటట్ణంలోనే ఒక

పర్ముఖ వాయ్పారసుత్డయాయ్డు మాధవరావు.

తమ జీవితంలో

జరిగిన మంచి మారుప్లకు శారదమమ్ ఎంతో

సంతోషించింది. ఆసిథ్ అంతసూత్ పెరగడంతో పాటు అతనికి కొతత్ సేన్హితులు దొరికారు.
మధయ్మధయ్ వాయ్పారం పనులమీద రోజుల తరబడి తిరిగేవాడు తన భాగసుథ్లతో. అతని వాయ్పారం చెనైన్, హైదరాబాదలకి
విసత్రించడంతో వారంలో రెండు, మూడు రోజులు అకక్డికి వెళిళ్ వచేచ్వాడు. వాయ్పారంలో అనుక్షణం మునిగితేలడంవలల్ అతనికి తన తండిర్ లాగ ఏ
వయ్సనాలు తగలవని అభిపార్య పడిందామె. కాని, తన అభిపార్యం తపప్ని తెలుసుకోవడానికి ఆమెకి ఎకుక్వ రోజులు పటట్లేదు. సేన్హితులతో సరదాగా
గురర్పు పందాలకి వెళిళ్న మాధవరావుకి అది బాగా నచిచ్ంది. కలకర్మేణా, అతను తన తండిర్ వయ్సనమైన పేకాట కనన్ పెదద్ వయ్సనానికి బానిసయాయ్డు.
ముందు అతను గురర్పు పందాలలో పెటిట్న డబుబ్లు పోవడంతో రెటిట్ంచిన కసితో మళీళ్మళీళ్ అందులోనే పెటట్సాగాడు. మధయ్మధయ్ పోయిన డబుబ్లు తిరిగి
వచేచ్వి. అలాంటపుప్డు, రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో తిరిగి అందులోనే పెటేట్వాడు. ఉతాస్హం పెరిగినా, కసి పటట్లేకపోయినా, ఫలితం మాతర్ం ఒకక్టే.
రానురాను, వయ్పారంపైన పైన శర్ధధ్ తగిగ్ గురర్పు పందాలపై శర్ధధ్ పెరిగింది.
మాధవరావు ఈ వయ్సనంలో పూరిత్గా కూరుకుపోయాడని శారదమమ్కి తెలిసేసరికే పరిసిథ్తి చేతులు దాటిపోయింది. వాయ్పారం
మందగించి, అపుప్లు పెరిగి, అవి తీరుచ్కోవడానికి ఆసుథ్లు అముమ్కోవలసి వచిచ్ంది. ఇనిన్ జరిగినా, మాధవరావుకి ఎకక్డో చినన్ ఆశ, ఎపప్టికైనా పోయిన
డబుబ్లు తిరిగి సంపాదించుకోలేకపోతానా అని. అయితే, దురదృషట్ం అతనిని వెనన్ంటే ఉండడంతో అతని పర్యతాన్లేమీ ఫలించలేదు. చివరికి తీవర్మైన
మనసాత్పంతో హారట్అటాక వచిచ్ తనువు చాలించాడు మాధవరావు. 'అంతా అయిపోయింది. తను భయపడినంతా అయింది. తమ బర్తుకు సరవ్ నాశనం
అయింది.' అనుకుందామె.
అతత్గారి అండ ఎలాగూ లేదు, ఆమె తలిల్ తండుర్లు కూడా ఎపుప్డో గతించారు. ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ అనన్యయ్ వదిన గయాయ్ళితనం వలల్
ఆమెను ఆదుకొనే సిథ్తిలో లేడు. ఇపుప్డు భరత్ కూడా పోవడంతో తీవర్ంగా చలించిపోయింది శారదమమ్. ఆసుథ్లనీన్ కరిగిపోగా జీవితంలో ఒంటరిదైన
ఆమెకి అంతా అగమయ్గోచరం అయింది. అయితే తన మనుగడ కోసం తనకి తెలిసిన విదయ్నే నముమ్కుందామె. తన కంటి వెలుగైన కనన్ కొడుకు రవి మీదే
ఆశలనీన్ పెటుట్కొని జీవిసోత్ందామె.
తన గతమంతా గురుత్కు రావడంతో కళుళ్ చెమరాచ్యి అమెకి.
‘రవి బుదిద్మంతుడు. చినన్పప్టినుంచి జీవితంలో ఆటుపోటుల్ ఎదురవడంతో చదువుమీద తపిప్ంచి ఇంక దేనిమీద ధాయ్స పెటట్లేదు.
బాగా శర్ధధ్గా చదువుకుని సూక్లోల్, కాలేజీలో మంచి మారుక్లు తెచుచ్కునాన్డు. ముందునుండీ, పోటీ పరీక్షలకి తయారై ఉండడంవలల్ పర్భుతవ్రంగ
సంసథ్లో మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించుకోగలిగాడు. ఇక తమ కషాట్లు గటెట్కుక్తాయి’ అనుకుంది శారదమమ్.
"అమామ్! ఏం చేసుత్నాన్వు?" అని రవి తలుపు తటిట్ పిలిచేసరికి ఆమె ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది. లేచి వెళిళ్ తలుపు తీసింది.
"ఇంద, సీవ్టస్ నీ కోసం తెచాచ్ను, తీసుకో!" అంటూ తను తెచిచ్న సీవ్టస్ తలిల్కి అందించాడు..
రవి జాబలో జాయిన అయాయ్డు. ఇంటి పరిసిథ్తులు బాగా మెరుగు పడాడ్యి. శారదమమ్ కొడుకిక్ మాట ఇచిచ్నటుల్ తాను ఇంతకు
ముందు చేసే పనులేవీ ఒపుప్కోవటేల్దు. చాలా సుఖంగా రోజులు గడిచిపోతునాన్యి.
ఓ ఏడాది గడిచేసరికి శారదమమ్ కొడుకు పెళిళ్ చేసే యోచనలో పడింది. తనకి తెలిసిన వాళళ్ందరికీ చెపిప్ంది. రవి
పర్యోజకుడయాయ్డని తెలిసి చాలామంది అమామ్యిల తలిల్తండుర్లు శారదమమ్ని వెతుకొక్ని వచాచ్రు. అలాగ పెళిళ్ సంబంధాలు చూడగా, ఆమెకి లాయరు
విశవ్నాధంగారి కూతురు రమయ్ బాగా నచిచ్ంది. ఇరువైపులవాళుళ్ నచుచ్కునాన్క, రవిరమయ్ల వివాహం కొదిద్ రోజులలోనే జరిగిపోయింది.
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వాళళ్ అనోయ్నయ్ దాంపతాయ్నికి శారదమమ్ ముచచ్టపడింది. రమయ్ కొతత్కాపురంలో బాగా ఇమిడిపోయింది.

అతాత్కోడళూళ్ ఏ

అరమరికలు లేకుండా సంతోషంగా ఉనాన్రు.
ఈ ఐదేళళ్లో రవికి పర్మోషన వచిచ్ ఉదోయ్గంలో హోదా పెరిగింది. ఒక అబాబ్యికి తండిర్ అయాయ్డు కూడా. కొడుకు, కోడలు బాగా
చూసుకోవడంతో, మనవడి ఆటపాటలతో శారదమమ్కి రోజులు బాగా గడుసుత్నాన్యి.
ఏ రోజైనా రవి రావడం కొదిద్గా ఆలసయ్ం అయిందంటే చాలు శారదమమ్ మనసు పరిపరి విధాల పోతుంది. మనసు కీడు శంకిసుత్ంది.
ఏమో ఎవరికి తెలుసు ఎవరు ఏ వయ్సనానికి ఎపుప్డు బానిసవుతారో? వాడు తన తండిర్, తాత లాగ ఏ వయ్సనాల బారిన పడకూడదని, వాళళ్ పొలిక
రాకూడదని, తను అనుభవించిన కషాట్లు తన కోడలకి రాకూడదని ఆమె పర్తీరోజూ దేవుణిణ్ పార్రిథ్సుత్ంది.
ఆ రోజు రవి ఇంటికొచేచ్సరికి బాగా ఆలసయ్ం అయింది. తలిల్ శారదమమ్, భారయ్ రమయ్ రవి రాకకై ఆదురాద్గా ఎదురు చూసూత్ండగా
రాతిర్ పనెన్ండు గంటలకి వచాచ్డు.
"ఏమైందండీ? ఈ వేళ ఇంత ఆలసయ్ం అయింది. ఆఫీస గొడవలేం లేవుకదా?" అందోళనగా పర్శిన్ంచింది రమయ్ చాలా అలసటగా
వచిచ్ సోఫాలో కూలబడడ్ భరత్ని.
"ఏమైందిరా! నీ ఒంటోల్ బాగుంది కదా?" ఆదురాద్గా అడిగింది శారదమమ్ వివిధ రకాల అనుమానాలు ఆమె మనసుని తొలుసూత్ంటే.
ఆమె మనసు కీడు శంకిసోత్ంది.
"ఏం లేదు రమాయ్! మా ఆఫీసలో నాతో కలిసి ఉదోయ్గంచేసే సహఉదోయ్గి రాజారావు అతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం చేసేత్ అతణిణ్ ఆసుపతిర్లో
చేరచ్వలసి వచిచ్ంది. అతను ఇపుప్డు పార్ణాపాయ సిథ్తి నుండి గటెట్కాక్డు. ఇంతవరకు ఆసుపతిర్లోనే ఉనాన్ను. అతని బంధువులు వచిచ్న తరవాత
వాళళ్కి అపప్చెపిప్ వచాచ్ను. నా ఇంకో కోలీగ వాళళ్కి సహయంగా ఇంకా అకక్డే ఉనాన్డు. రేపుదయం మళీళ్ ఆసుపతిర్కి వెళాళ్లి." అనాన్డు రవి.
రవినుంచి విషయమంతా వినడంతో వాళుళ్ ఇపప్టివరకు అనుభవిసుత్నన్ మానసిక వేదన చేతోత్ తీసినటుల్ మాయమైంది.
"ఏమయింది రాజారావుకి? ఎందుకు ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయాడు?" అడిగింది శారదమమ్.
"రాజారావు పెదద్ ఊబిలో చికుక్కునాన్డు. తన సేన్హితుడి సలహా, పోర్దబ్లంతో వివిధ కంపెనీలోల్ షేరుల్ కొనాన్డు.
సాట్కమారెక్టోల్ విలువ బాగా పెరగడంతో కొతత్లో విపరీతంగా లాభాలు వచాచ్యి.

కొనన్ షేరసకి

ఊహించని లాభాలు రావడంతో మళీళ్మళీళ్ పెటుట్బడి పెటేట్డు.

వాడికదో వయ్సనం అయిపోయింది. అందుకోసం చాలా చోటల్ అపుప్కూడా చేసాడు. ముందు కొనాన్ళుళ్ లాభాలు తగాగ్యి. ఎపప్టికైనా లాభాలబాట
పటట్కపోతుందా అంటే, ఇపుప్డు పెదద్ ఎతుత్న నషాట్లు వచాచ్యి. సవ్లాభంకోసం కొంతమంది సావ్రథ్పరులు కృతిర్మంగా షేరధరలు నియంతిర్ంచడంతో
జరిగిన సంకోష్భంతో చికుక్కొని నషాట్లపాలయాడు రాజారావు. చేసిన అపుప్లు తీరేచ్ సోత్మత లేదు వాడికి. ఉనన్ ఇలుల్ అముమ్కునాన్ అపుప్లు తీరలేదు.
ఆరిథ్క సమసయ్లు తటుట్కోలేక ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయాడు.

సరైన సమయంలో మేము తెలుసుకోవడంతో అదృషట్వశాతూత్ మృతుయ్ముఖం నుండి

బయటపడాడ్డు. వాడిని మెలల్గా ఆ వయ్సనం నుంచి తపిప్ంచాలి.” వివరించాడు రవి.
అంతా వినాన్క, శారదమమ్, రమయ్ దీరఘ్ంగా నిటూట్రాచ్రు.
శారదమమ్కి రవి మీద తన నమమ్కం రెటిట్ంపయింది. తన కొడుకు చాలా ఎదిగిపోయాడని అనిపించిదామెకు ఆ క్షణంలో.
"తవ్రగా పడుకోక్ నానాన్, ఏమైనా కొంత తినేసి. చాలా అలసిపోయావు. రేపు ఉదయం మళీళ్ హాసప్టలకి వెళాళ్లి." అందామె తన
గదిలోకి వెళూత్.
PPP
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''GSjKcòO~MLl$cOqk! FLMLjTdÚOq¸.. ²¥qÚ¨¥y _NqjÓjEoO~Oqj'' Oy<jè Ä£jÍ FL<jGSkë GH¥qÚFo °FLï GSjKcòO~MLl$c¿Â
GHÓ¥q¿¸ÔcFLj.
''GH¥qÚFo GSkGHO| MLkOnÚ=|¥h. Ä£jOn¥qÚ¨¥h?'' FLMLløCLk GSMLkbEcFLÄjÔcá<j GSjKcòO~MLl.
''FoFLk ¬¥qÚ¨¥é GHÍ¸¨'' ¬¸^k ¬FLjGS¿¸ÔcFLj. GH¥qÚ GH¥qÚ Ä¤bÍjPy÷Fo °¸=cMLjj. ¬GHlð<GHlð<k ¥qÓjGSjŠ¸=c¸. GHÍÄ¤
ÄOqMLj* CLO~øCL ¥qÆ»FL GH¿ÔLNqkÓj. °ÍNqjGHl FL<¥qPy rH¿»FL ¬FLj_¸bÍ¸.
''³Äj=h ÄQoGR¸ Ä£j ¬Kcòtj MLGSjëFcï@~?''
''FnPe[OqjPy −IgHGSjGHÂ Ä£jÍ On¸<jOy¾Ój MLGSjëFc<j. ³¸ Td}IHæMoO| °Eyõ$cPy! Mc<j Kn¸$qj+kOqjPy MojÄj¥qÚ<.
Mc¨¥hGRæMLjÂ ÂFLï GS¸CLPy GH¸<jÄjOqGH¥cNqjÓj, ¼¸CL¥cNqjÓj ¥xFcï¸ ¥qEc. Mc=hÂGHlð<j GHÔLá¨ rH=cæÓÂ FLkFn, ¼¸CLGH¸<j, ¥cOq¸
GH^jæŠOqMLjôÂ GH¸fH¸Á MLk −Ä<'' ¬FcïOqj GSjKcòO~MLl.
''MnjjFLïFo$c ²MLOy Í_ò¥cNqjÓj tjÔcáOqÂ GHÔLá¨ rH=cæOqFcïOqj.''
''Ä£jOqj AKLPoMcOo ¬Á Í_ò¥cNqj¥qÍ¸©. ®Á GH¸<j ÄjOqGH¥cNqj. rH=cæ¥q MLk −Ä<Cy ÔnfHð ¼FLï <KcòÓj Cn¼áTdë ¶ MLjjÍí
ÀÂ ¬GHlð<j ÔnGHð¸¨. MLk O~bÍ GHÔLá+j" rH^æ<¸Py −Mnj ¥cMoj Td=h'' $qOqø¸$c ÔnGHlëFcïOqj GSjKcòO~MLl.
−NqjFL MLk^Ój Ä¸^j¸=o Fy=y÷ Â¢+k"OqTd$ctj. MLk PeML*õ¥q¸CL =nÎ¸ °¸<Íj JdGH¸. °Eyõ$cÂ¥h MnÈ" ¬ÆfSJwtj
MLGSjë¸Á. JwÂ¢ FoFLj GSVNqj¸ ÔoTdëFLj ¬¸=o ÄÂfH¸ÔLj¥yÍj. −IgHGSjFLj¸¼ MLÔoáGS¿¥é O~À CxÄjôÁ. ML¸^MLjÂfR ÔosS ML¸^ÓŠ
¬ÓMc^j GH¨Jwtj ÄGSj$xTwë¸Á. GH¸ÔLEcOq, $ybÍjMLjfH¸¨ Jdõ¥n^j÷ À£GSjŠÂ −NqjFLïFLjGS¿¸ÔcFLj.
''³Äj=h O~MLjÔL¸öÍ¸$cOqk. ¬Pe Â¢OqGS¸$c °FcïOqj?'' ¬¨$cOqj GSjKcòO~MLl$cOqj.
''¬Koò ³¸ PoÍ¸¨.. Ä£jOqj GH¸<jÄjOqGH¥cNqj GHÔLá¨ ¬¸^j¸=o MLk ¬MLjô $qjOxë¼á¸Á. $y¸$qkOq GHÔLá¨, ÂMLjô¥cNqj
GHÔLá¨, ¬Ó÷¸ GHÔLá¨, −ML¥cNqj. − −ML¥cNqjPy ²Âï Oq¥cPy. ¬FLï^jæ ^MLk=c GHÔLá¨, ¼¸CL¥cNqj CxŠÚ −V ²Âï rH=oæÍ¸¨.
®ÁPe °¸<$q ³ Oy¾¥cOy¾ Oy=h GHÔLá¨ ³Ey μ¥q=h ÔoNqj¥qJwCo −Ä<Š MLjjÍí Á$oÁ¥cÍj. ¯ Oy¾ ³¸ GHÔLá¨ ÔoEcíMLk ¬Fo
−PyÔLFLPyFo °¸@oÁ. ¬FLjŠFLïÁ ÔosSÁ. ÔofS¸Á GH¥hÚ¸=y÷ ¥cTdë, ²Íj¿¸=y÷ ¥cTdë rH=hæ Oqj¼ÔLkfH¸ÔoÁ. ²¸CnÎFc GSjKcòO~MLl$cOqk
− ¥cÓMoj MoOqj'' Â^kæO~áFLj.
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''Â×.Moj MLk −Ä< °Eyõ$q¸ ÔoNqj¥q ®¸¥c − McGSFLÓj JwPoÍj. ¬Â¢ï ÔoNqkÓÂ CcGHöCLNqj¸. ³Ey ¥qGRæGH<jCLj¸Á.
²¸Íj‚ ¬Kcòtj Kn¸$qj+kOqjPy °¸=c<j. Mc¨¥h GH¸fH¸ÔcÓÂ. ¬MLkôtjÁ b¨Æ£÷. −Mnj¥h GH¸fH¸ÔcÓÂ. °Fcï MojÄjÍíOq¸ ¯
MLNqjGSjPy Ã¢gHÓj, GRj$qO| Cy ³¸ À¸=c¸ ÔnGHð¸¨?''
''¬¸CoPn¸¨. MLTdëFLj TdO|'' MLk Ä¤bÁ GS¸Íj O~$cFo MLjj¸ÍjŠ Td$cFLj. ®¸=y÷¥h ¬<j$qjrH^æ$cFo ''GH¸ÔLEcOq CnÔcáO~
¬Nqjõ$cOqk. ¥cIgH ¥qÆfHMLøFc?'' ML¸^MLjÂfR GSOy×. MLÔoáfS On©$c °¸Á.
''®MLøMLkô'' McÓjŠ¿¢áPy Td»ÓGH@~èFLj. ¥q+j" MLjkGSjŠ¸=o ²FnïFyï −PyÔLFLÓj. GHPn÷^kOqjPy ¬MLkô, FcFLïÓCy $q¨fHFL
¥cÓ¸, À£NqjÂ ×cåGH¥cPnFyï. ÔLÍjMLlŠFo Oy¾Py÷ FcFLï On¥qÚÓ ¥qGRæ¸Cy MLõMLTdNqj¸ ÔofS GH=cïÂ¥h GH¸fH IgH¾Ój ¥q=hæ ÔLÁÄsSë rHÍí
°Eyõ$qGSjìÓj$c MLk¿ rHÈ"+j" ÔoGSjŠÂ GH=cïÂ¥h MLj¥c¸ MLkOoáfS ³ ÔLj^æGHl ÔLkGHl$cFy ¥qFLï CLÆ÷Í¸ö<jÓFLj ÔLkfS MLÔoá Mc+"¸
FoFLk, CLMLjjô<k.
JvÍjíFoï PoML$cFo Mc¥hÆ ±@oá ¥cOqõö¥qMLj¸ ¶ $q¸^. ¬MLjô ®¸=hMLjj¸Íj, ÔLj^kæO~ ±¨á, _¥n^j÷ sH<Â¢+j" ¥qÆfH ¥qWc"fH
ÔLÆ÷ −OoPyGHl fH<¥qÓCy Jvtjõ MnÆ»¸¼ $q¸$c+¸ Â¸@~ Â¢+j"¥c¼ ¬Æ¥hFL Mc¥h=y÷ rHÍí rHÍí MLjj$qjÜÓj MosSÁ. ³ MLjj$qjÜ ¥c MLjj$qjÜ
$xGHð ¼öCL¥cOqj<j »¤¼FL ¼öCL¸Pe °¸@oÁ. ®¥qÚ< GS¸ö¥c¸À MLsSëFo MLjj$qjÜÓj $qjOqjë¥xTdëtj. ¬¥qÚ< öGHÀOy¾e öGHÀ Mc¥hÆ GS¸ö¥c¸À
QyAKLFLj GS¸CL¿¸ÔLjŠFoÁ. Â¢+j"¥c$c¥q On¸<j ¥q=næÓj Cn¼á JvtjõPy $qj¼á ¬Eo Jvtjõ Ä£jÍ ML¸^ ÔosSÁ. ¥q=næÓ Jvtjõ Ä£jÍ
ML¸^ Oqj¼¥h ¯Fc=h $cõGSj JvtjõÓ¥h ²¸CL Co@~!.
''¬Nqjõ$cOqk ¥cIgH'' ML¸^MLjÂfR GSOy×..
CoOqjŠÂ ¥cIgH Cc$qjCLj¸=o ®GHlð<j ¥cIgHÓ¥h, =iÓ¥h ¬ÓMc^j GH¨JwNqk¸. ¬GHlð@nÎCo ¬GHlð@o fHÀ¥hFL JdÓj ¼¥qÚ$c ¥c¼
®sSë ¥qMLjô$c ®¸CL Jv<j$qj $c÷GSj ¬MLjßCL¸Pe Cc$osSMc+"¸.
''GHlPeÚ ÔoNqjMLj¸=cO~ ¬Nqjõ$cOqk?'' $ybÍjMLj fH¸¨ Jv^÷¸ À£GSkë ¬¨»¸Á GSOy×..
''°¸<j ¬MLjô$cOqj ÔnJdëOqj'' PeML*õ¥h IJwF| ¥qÆfH GSOy×.¥hÔcá. öGHÀOy¾e O~öÀGHm^ MLkOqjðPoÂ GHlPeÚÓFL_@o
Ox=næMLjj¥qÚÓj ÀFcÆû¸Eo. ¯ MLjbÍõ −Oy$qõ¸, JwGR¥qGHEcO~íîÓj, ×cö$qCLëÓk ¬¸^k À¸¨Ä£jÍ ¬¸Í¿¥i ÄGH¿¢CLMnjÎFL öQLÍíî rH¿»
Jwtj¸Á. ML¸^Ó¥yGS¸ öGHCoõ¥q ÕÔcFLWo" MLÔoáQctj. ²Âï Oqj¼¥qOqMnjÎFL ML¸^¥cÓj ÔofSFc ³Ey MnÆÀ ¬ÂfHTwë¸Á. FcFLKn=hæFL
ÄjFLGHðGHlðÂ Oy=y÷ OqjÃò OqMLø ¥qÆfH GSFLïÂ rS$qÄ£jÍ ÂEcFL¸$c ²öOq$c ¥cÆá rH=oæ Á_òOx=næ, Mo¨ Mo¨ FLkFnPy MosS GHlFLj$qjÓj,
ML<Ój, Oy=hPy OqjKoò Oy=h GHÔLá+j" rH^jæŠÂ À¸=o MoOo ³ OqjÔLjÓj ¥cMcÓÂfHGSjë¸Á? MLjjÍíGHGHlð ÔofS Ex@y÷ ¥cfSFL FcÓj$qj
¥cNqj$qkOqÓj CLj¸¼ MLjj¥qÚÓ GHlÓjGSj rH@oë Fntjõ ML¨è¸ÔLjŠÂ À¸=o GSøOqÜ¸ À¿»O~Ík! ¬MLÂ¢ï ¯ ¥cÓ¸ fHÓ÷Ó¥h ³¸ CnÓjGSj?
fH×cã ¥cMLPe ? _OqÜO| À¸=cO~ ¬¸=cOqj.
MLNqjGSj rH¿$o ¥xÁ¤í ¬bÃMLkFL¸ rH¿» ''MLköCL MoGSjŠFcïO~?'' ¬Â $q¨$q¨¥h ¬<j$qjCLj¸=cOqj. AKy×.FcÂ¥h MLjj¸Íj CLO~øCL
MLköCLÓj ½¡ÄCL¸Py ¬¸CLO~ó$q¸$c ÂÆ¼JwNqktj.
MLjFL¸ MLjFL fHÓ÷Ó¥h ³¸ ÔLkfH¸ÔcMLjj? Mc+"¥é¸ CnÓjGSj? °Eyõ$qGSjìÓj$c FoFLj, CLMLjjô<j ÔLj^æGHl ÔLkGHl$c ML¼á
JwNojMc+"¸. °FLï ¥csSûGHl MLjj+"Ä£jÍjFLï^j÷$c °¸@oMc+"¸. rHÎ$c GH^ï¸ FLj¸¼ O~ML<¸ ÄMLkFL¸ Á» MoOo EoQL¸ FLj¸¼ ML¼áFL^jæ$c
Kn^jæ$c MLjFLMLjj¸=o GH^ï¸ FLj¸¼ GHPn÷^k¿¥h ÄÔoáfSFL MLjFLÆï MLköCL¸ Mc+j" −¥cQL¸ FLj¸¨ Á»ML¼áFL EoMLCLPe÷ ¬ÀDÁMLjO~õÍÓj
ÔoGSjë¸=cOqj. ¯ MLõCcõGS¸ ²¸ÍjMLÓ÷ ³Oqð¨¸Á?
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¥qßöÀMLj McCcMLOq*¸Py rH¿» MLjFLMLjk ¥qßöÀMLj¸$c CLNqkOqML<¸ MLPo÷Fc? ¥q+j"MLjkGSjŠÂ −PyÔLFLPy÷ GH<è FcŠ
¬Nqjõ$cOqk ''Ox=næÓj, ‚O~ ÔosSTd'' MLTdëFLÂ GSOy×. ÔnGHð<¸Cy CLÓjGHl MoNqj@~Â¥h PoÔcFLj. ®¸CLPy IJwF| Mnk»¸Á.
''FcFcï FoFLj ¥hOqB|Â'' ¬Mnj¿¥cFLj¸¼ ¥x<jŠ IJwF|. μ¥q FnÓOy¾Ój rSÓMLl Ä£jÍ ¬Mnj¿¥c FLj¸¼ ®¥qÚ¨¥h Š^j¸_
GSMojCL¸$c MLGSjëFcï<^. μ¥qÚTd¿$c Mntjõ ³FLj$qjÓ _Ó¸ ML¼áFL^j÷ ¬^k ®^k GHÔcOqj÷ ÔoNqjTd$cFLj. PeML*õ MLÔoáMLOqŠ
ÀOqj$qjCLkFo °FcïFLj. O~$cFo ÔnsHðQcFLj.
''¬MLlFc? ²¸CL MLj¸¼ McOqë ÔnJdðOq¸©. ®¸¥y GS¸MLCLûOq¸ ¯ °Eyõ$q¸ FcŠ CLGHðÍj. ÄGSj$cÜ °¸Á ¯ GHÂ Mo+ÓCy
Nqj¸öCcPe÷. ¬Kcòtj, ¥y<Ój O~$cFo rSÓMLl rH^jæŠÂ ²¥qÚ¨¥qFcï MnWcí¸ ²¸ÔL¥cÚ'' ¬¸Á
''¥x¸GHÁ¤fS ³ ±=i¥y ¥x@nÎ¥nFcP|¥y MnWcíMLj¸=cMc?''
''²¸Íj‚ Mc<j °¸^jFLïEo MLj¸ÔLj öGHEoQL¸Py. ²¥qÚ¨¥i MLÍjí. ²¸ÔL¥cÚ MLjFL ±¿¥h MnWcíMLj¸©. ¬CLëNqjõ$cOqk,
MLkMLjNqjõ$cOqj, Ä£jOqj rH¿»FL ±¿Py öGHQc¸CL¸$c °¸¨ MLEcí¸.''
²¸CnÎFc Fc ÅÇ¢MLjÀ ¥qEc. Fc MLjFLGSjPyÂ MLk^ CLFL Fy=hPy FLj¸¼ ML¼á¸Á.
¥qßöÀMLj −¥qOqú*Ój FLj¸¼ GSÿ×. McCcMLOq*¸Py¥h ²GHlð<j MnWcëFc ¬Â Fc MLjFLGSjû °Äø+k"OqTd»¸Á. AKy¸ÔofS
GH<jŠFcïFo$cÂ¢ ¥qÓPy MojMLj¸Cc MLk ±Oqj MnÈ"FL^j÷ Fc MLjFLMLO~Ój McMLjFL$qj¸^Ój −<jCLjFLï^j÷, MLjFLML<j $cÆGH=cÓj
²$qOoGSjëFLï^j÷, ¥y<Ój ¬¥qÚ¨ ¥yFoOqjPy CcMLjOqGHlÓj ¥cMcÓÂ ¬<j$qjCLjFLï^j÷ ¥x<jŠ − JdCL ®¸=h¥h ¥xCLë ÿ¸$qjÓj
OqkJv¸ÁGSjëFLï^j÷ O~öCL¸Cc ±V$cFcÓCy $q¨¼¸Á.
CnÓ÷McOq$cFo °ÍNqjGHl FL<¥qŠ ²GHlð<j MnWcëFc ²GHlð<j ¥hOqB| O~¥qÂ ¬¥qÚ¨ ÄjöCLjÓCy GH¸ÔLjŠ¸=cFc ¬Â −öCL¸$c
$q¨JdFLj.
Fc MLjj[¸ ÔLkGSkëFo GSjKcòO~MLl$cOqj GHÓ¥q¿¸ÔcOqj. ''³¸^¸© O~MLjÔL¸öÍO~MLl$cOqj ÿjadOqj$c °FcïOqj. ³Äj=h ÄQoGR¸?''
''AKLPo ¥qÂrH=cæOq¸¨'' ¬¸^k ¥hOqB| Š^j¸_ GSMojCL¸$c O~ML<¸ $qj¿¸¼ ÔnJdð<j.
''ÔcPe GS¸CyGR¸ EoQL¸ ¥cÂ EoQL¸Py °¸^k MLjFLEoQL¸ MLGSjëFcïOqj. Ä£j Mc¨¥h CnÆNqjÂEoÄ£j PoÍj¥cÂ. Ä£j MLjFLML<j,
MLjFLMLO~Ój¥h Ä£jOqj ÔLkfH¸Ôo öGHEoQcPo ¬GSÓj AKcOqCLEoQL¸. ¬Á $qjOqjë¸ÔLjŠÂ ÔLkfH¸ÔL¸¨''
''¬EoFL¸¨ ¬¸Íj¥é AKcOqCLEoQL¸ ÔLk@~Æ ¬¸=o MLjFL GHPn÷^kOqj÷ ÔLk@~Æ. ¬¸Íj¥é MojMLjj MLk GSøö$cMLj¸
MnWc"ÓFLjŠ¸^jFcï¸. MLk PeML*õ ‚@~ ¬Eo ¬¸Á'' ÔnJdðFLj $xGHð$c.
''Ä£jOqj ±fU¸¼FL^j÷$c ×.¿»Co GS¸CyGRMoj'' ¬FcïOqj GSjKcòO~MLl$cOqj.
fHÓ÷Ój MLÔoáGS¿¥h CLNqkOqj ÔoNqjMLÓfSFL fH¸¨ML¸^Ó ³O~ð^÷Py − McOqMLj¸Cc À£¿¥qPoŠ¸@~ $q¨¼Jwtj¸Á.
¥hOqB| MLGSjëFcï<Â GHmFoPy °FLï ‚CLjOqj GSjMLj¥h ¥q_jOqj ÔoTdFLj. GSjMLj¥h ®ÍíOqj ¥x<jŠÓj.
¬FLjŠFLïOy¾ O~Fo ML¼á¸Á. MLjj¸Íj$c GSjMLj, CLO~øCL ¥hOqB| MLOqjGS$c MLÔoáQcOqj. ¥y<ÆÂ, MLjFLML+"Â, MLjFLMLO~ÆÂ ÔLkfS
MLjj¿fSJwtj¸Á PeML*õ. Fc¥nÎCo GH¸<j$o. rSÎÚGHlPy÷ ÔLk<^¸ MLk=c÷<^¸ MoOqj, öGHCLõXL¸$c Mc¿Cy $q¨fH¸Á ²GHlð<Â ¥q+j"
ÔnMLjO~átj.
ML¼áFLGHð=h FLj¸¼ GSjMLj fHÓ÷Ój, ¥hOqB| fHÓ÷Ój μ¥q¿¥x¥qOqj ¬ÓMc^j GH<@~Â¥h ¥x¸CL GSMLjNqj¸ GH=hæ¸Á. öGHÀÁ¤ ''Mc=i×|
Á}S'' ''Mc=i×| Á}S'' ¬¸^k ¬¨» CnÓjGSjŠ¸^jFcïOqj ¥hOqB| fHÓ÷Ój. öGHÀEcÂ¥i Kn^jæ ÔoGSjëFcïOqj GSjMLj fHÓ÷Ój. MnjjÍ=y÷ ³Ey
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¬FLjŠFcïFLj. CLO~øCL $qMLjÂ¸¼ ÔLksSë Â×.¸$cFo ÔcPe rHÍí MnÆÀ ¬ÂfH¸¼¸Á. öGHÀEcÂGH^÷ μ¥q CoÆ¥q AKcML¸, μ¥q ÂOq÷XLõ¸ GSjMLj
fHÓ÷ÓPy, öGHÀEcÂGH^÷ μ¥q öGHCoõ¥q ¬bÃMLkFL¸ ¥hOqB| fHÓ÷ÓPy ¥qÂfH¸¼¸Á.
GHPn÷^k¿¥h Mn+"$cFo ¬¸ÍOqk ²»¿ $q¸CoTdëOqFLjŠFLï Fc ¬¸ÔLFcÓj CLÓ÷ö¥h¸ÍjÓNqkõtj. ''³¸=h FcFcï Ä£jOqj ¯ sH÷}S
²¸ÍjŠ ²¸ÔLjŠFcïOqj? MLk fHÓ÷Ó¥h GH<Íj ²Ó¿¢ãÓj MLTdëtj ¯ ÄPo×|Py'' ÄGSjŠÚ¸Á GSjMLj. °FLï¸CLsSGHl MLjj+"Ä£jÍ °FLï=o÷
$q¨fH¸Á. ¥hOqB| MLköCL¸ GHm¿ë$c GS¸CyGRGH¨JwNqk<j. GSjMLj, ¬Ój÷<j MLOqjB| MLjj#eÓj MLk<jáŠFcïOqj. ''ÔL¥qÚ$c ¬FLïNqjõCy ¥qÆfS
fS=iPy °¸¨ Jd¿¢æÓj, ÿy^P|û, MLjkÄ¤}SCy ²¸×cN|j ÔoEcíMLjFLjŠFcïMLjj. Ä£jOo¸=h ®Pe ÔoQcOqj?'' ¬FofS¸Á.
MLjk<jOy¾Ój $q¨ÔcNnk PoEy ®¸¥q MnÈ"JwMcÓÂ MnjjO~tj¸¼¸Á GSjMLj. ÔosSÁ Po¥q À¿» MLÔcáMLjj. O~ML<¸ O~ML<¸
²¸Cy ÿjadOqj$c MLk¿Jwtj¸Á GSjMLj. ¯ Oy¾ ²¥qÚ¨¥h MnWc"Æ, ³¸ adfH¸$| ÔoNqkÆ? ³ ÿy^P|¥h MnWc"Æ ¬Â. ¬MLjô ³¸
ÔofSrH<jCLj¸Ec À¸EcMLjÂ ²ÍjOqjÔLkfSFL ¥hOqB| ÔnPn÷Æ −O~=cÂ¥h CLÓML¸ÔL¥q CLGHðPoÍj. CLFL MLjFLGSj FxfHð¸ÔL<¸ ®GRæ¸ Po¥q
On¸<jOy¾Ój GSjMLj ®GRæöGH¥cOq¸ À¿$cOqj. MLjk@yOy¾ GSjMLjŠ, MLOqjB|Š rSÓMLlÓj Po¥q À¿» GHmFn MnÈ"JwNqkOqj.
GSjMLj Mc+j" Mn+"$cFo ®Ój÷ GS$q¸ ¼FLïKytj¸Á. ¥hOqB| MLjOy On¸<jOy¾Ój ¬ML$cFo OqkM|jPy¥h MnÈ"JwML<¸, Pe}H=c}H
MLjj¸Íj ‚OyáML<¸ ''MLO|Ú öIGHM|j ÿyM|j'' ¬Â $qÁPyFo °¸¨JwNojMc<j. GH$qÓ¸Cc GH<j¥yML<¸ ×.¿$oÁ.
fHÓ÷Ój ¥y<Ój ö¥qMLj¸$c °Ccûÿ¸ CL»ÜJwtj ²GHlð<j MnÈ"JwEcMLk ¬FLï GHÍíîÀPy¥h MLk¿JwNqkOqj.
PeML*õ ³¸ ÔofSrH=cæPe, ³MojÄj Mc¿¥h¼á GH¸JdPe ¬Â ÂÄjGR¸ À£¿¥qPoŠ¸@~ GHFLjÓj ÔoGSkë ¬ÆfSJwCy¸Á. ÔLkGSkë
ÔLkGSkë Mc+j" MnWc"ÆûFL Oy¾ MLÔoáfS¸Á. ²tjO|JwO|æ¥h MnÈ" Td$qFL¸fH À¿» ML¼á FoFLj McÓjŠ¿¢áPy Td»ÓGH@~èFLj. PeML*õ ÔcPe
¬ÓfSJwtj¸Á.
''JwÂ¢ ¶ Oy¾ rSÓMLl rH=hæ ÄöQc¸À À£GSj¥yO~Ík!?'' ¬FcïFLj.
''PoÍ¸© ®GHð=h¥é Mc+"¥yGS¸ rSÓMLlÓj ÔcPe rH=oæTdFLj. ®¸¥q rH^æPoFLj'' Kcõ$qj CL»Æ¸ÔLjŠÂ _NqjÓjEo¿¸Á −IgHGSj¥h.
TdNqj¸öCL¸ Mc¥h¸$qj¥h Mn+kë ¥hOqB| Mc+"Š ÔofSFL fH¸¨ML¸^Ój, GHÔLá¨ ¥x¸Ôn¸ À£GSj¥nÈ" GSjKcòO~MLl$c¿¥hÔcáFLj. ''³¸^¸©
O~MLjÔL¸öÍO~MLl$cOqj MnÈ"JwNqkO~ fHÓ÷Ój? ¯ MLjbÍõ Mc¥h¸$|Š ‚@~ GS¿$cÜ O~ML<¸PoÍj` GHÓ¥q¿¸ÔcOqj GSjKcòO~MLl$cOqj.
''− MnÈ"JwNqkOq¸¨. ¬MLkôtj MLjj¸Eo MnÈ"¸Á. ¬Kcòtj ÂFLïO~öCo MnWc"<j.''
FL<jGSkë FL<jGSkë Ôn^jæ¥h¸Í ‚OqjáFcïOqj.
''Ä£j fHÓ÷Ój VgHNqk?''
''− Mc+j" VgHNoj'' ¬FcïFLj Â¿÷GHë¸$c.
''¬Eo¸=h ¬Pe °FcïOqj?''
''Fc¥n¸Íj¥y fHÓ÷Ó CLGHlðPoÍÂfHGSjë¸Á GSjKcòO~MLl$cOqk''
''³ ÄGRNqj¸Py''
''¬Eo Mc+"¥h GHPn÷^kOqj FLÔoá ÄGRNqkÓPy. GSjMLj GH^ï¸Py rH¿»¸Á. GHPn÷^kOqj $qj¿¸¼FL _ÓMnjÎFL ¬FLj_¸bÍ¸
_ÓML¸CL¸$c OqjÁíCo O~Íj$c. ¬Eo ¥hOqB| fHÓ÷Ó¥h ¼FLïCLFL¸PyFo GHPn÷Â $qj¿¸¼ ÔnfHðFLMLÂ¢ï Mc¿¥h − GHPn÷ FLÔoáPe ÔoQctj.
¼FLïCLFL¸Py ÔLkfH¸ÔoÁ Fo¿ð¸ÔoEo Mc¿ MLjFLGSjPy÷ _Ó¸$c Fc^jŠ¸^j¸Á. MLjbÍõPy ²¥hÚsSë ²¥éÚÁ ¥cÍj$c ¬bÃMLkFL¸'' ¬FcïFLj
Â^kæOqjGSkë.

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

28

''MLTdëFL¸¨'' MLjj¸ÍjŠ Td$cFLj. MLjFLGS¸Cc −PyÔLFLPo. Â×.Moj GHPn÷Â GHO~tj$c AKcÄ¸¼FL fHÓ÷Ó¥h OoGHl CLÆ÷CL¸ö<jÓj
GHO~tj$cFo ¬ÂfHTdëOqj. ×.FcÓj MLk¿JwCLjFcïOqj. CLÆ÷CL¸ö<jÓÂ GH=hæ¸ÔLj¥yML<¸PoÍj. ÄEoQcÓ¥h Mn+jëFcïOqj. MLßEcíöQLMLkPy÷
ÔoOqjGSjëFcïOqj ¬¸^k fHÓ÷Æï ÄMLj¿ù¸Ôo MLjj¸Íj MLjFLMoj¸ ÔoQc¸? MLjFLMoj$c GHPn÷FLj¸¼ GH=cïÂ¥h, GH^ï¸ FLj¸¼ ÄEoQcÓ¥h Mc+"Â
Td$qFL¸fH¸Á. ®¸¥q −PyÔLFLÓ¥h CcÄMLøŠ¸@~ AKLÄGRõCLjëPy MLjFLML+j" MLjFLMLO~+" MnjÍ+"Py GHPn÷ÓGH^÷ CLÆ÷CL¸ö<jÓGH^÷ $q=hæ
GHlFcÍjÓj MosS GS¸¥qÓð¸Cy Fc ¬<j$qjÓj ÿjadOqj$c MLjj¸ÍjŠ Td$ctj.

PPP

ÁÍjíŠFLï CLGHlð

¬$qGSëõöGH$q< sUMLj¸CL
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.

¬¸ÍOqk MLjFLMcWo" ¬FLjŠ¸=c¸. ¬tjCo Mc+" ÔoÀPy ³Ey μ¥q ²ÍjOqjEn_ò ÀFLï CLO~øCL $cÂ¢ ¬Oqíî¸¥cÍj. MLjFL¸ ÔofSFL
JvOqJd^j ³Ä=y. ¬Á $qjOxë¼áFLGHlð<Pe÷, GHEo GHEo CLGHlð ÔoQcMoMnk ¬ÂfHGSjë¸Á. ¬Pe¸=h ¬GHO~bÍ AKcMLMoj ®GHlð<j Fc$qMLjBh
MLjFLGSjÂ CxÆÔoTwë¸Á. $qCL MLjk<jOy¾Ój$c ¬Eo MLOqGS. −Py¼GSjë¸=o CLÓPyÂ FLO~Ój ¼=h÷JwCcNojMnk ¬ÂfH¸¼¸Á. KcbÍ$c
¥q*CLÓj OqjÍjíŠ¸Á.
''³MLkô! CLÓFxfHð$c °¸Ec?'' −JdõNqj¸$c ÄÂfH¸ÔL<¸Cy, CLÓ ÀfHð öGHQLï ÄÂfH¸¼FL ÁQL$c ÔLkfS¸Á. GH¥qÚ Kn@| Ä£jÍjFLï
MLjjGSPeÄ< CcÓjŠ _¸bÍjMLl ¥cKyÓj. CLFLFo $qMLjÂTwë¸Á.
''PoÍj'' CLÓ ¬<è¸$c ÀGHlðCLk ¬¸Á Fc$qMLjBh.
−Ä@nMLOy CLFL¥h CnÆNqjÍj. CLFnMLOy −Ä<¥h CnÆ£Íj. ¬tjFc ²Íj=h MLjÂfR GH^÷ ²¸CL −ÍOq* ÔLkGHlCy¸Á. ®¸ÍjPy
¥qÂ¢GS¸ μ¥q ML¸CLtjFc CLFL Oq¥qëGS¸_bÁ¢ŠÓ¥h Po¥qJwtj¸Á. ¬FLjŠ¸^k¸=o MLjFLGSj _OqjMn¥hÚ¸Á. ¬GHlð@o ¥yGHMLjk μ¼á¸Á.
¬tjFc CLMLjjô¨¥h _jÁíPoÍj. CLFLÂ ®Pe ×.FLOqP| McO|èPy Ôo¿ð¸ÔL¥qJwCo rSðGRP| Oqk¸Py rH=hæ¸ÔxÔLjá$c. PoEc! CLFLj GS¸JdÁ¸¼
Cn¼áFL <_jò KyPn<¸CL °¸Á. JwNoj¥cÓ¸ ¥c¥q JwCoFLk... ¬FLjŠ¸^k¸=o $qjGHlðFL $qjOxë¼á MLjjŠÚGHl=cÆï Cc¥h¸Á ®PeÔi =i
McGSFL. CLPnÀë ÔLksSë, MLjÈ¢" GH¥qÚ Kn@| sHrR¸=| CcÓkŠ −Ä@o.
''¥x¸Ôn¸ Mo¨ =i Cc$qMLkô! CLÓFxfHð FnMLjôÁGSjë¸Á'' ¬¸Á $c÷GSjÂ Fc$qMLjBh MnÎGHl ×cGHlCLk.
− −À£ôNqjCL¥h ¥q¿»Jwtj¸EcMnj. ''Ä£j sHOqj?'' ¬¨»¸Á $c÷GSj ¬¸ÍjŠ¸^k.
''JdOqøÀ'' ÔnfHð¸Á.
''−Ä< MLk ¬MLjô'' Kn@| rHÎFLjFLï MLjjGSPeÄ<Â ÔLkfHGSkë ¬¸Á.
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''Â×.¸$c ¯ JdOqøÀ ÔcPe MLj¸¼Á. − MLk^¥xsSë CLFL CLMLjjô<k MLj¸¼Mc@o. ×.FLOqP| McO|èPy ¬¸Í¿Cy ¥qÆfH °¸Ôc<j
¥qFLj¥qFo ®GHlð<j ¯Ä< ®Pe CLFLCy MLk=c÷<jCy¸Á. CLÂPe Mo¨ =i Cc$q$qÓj$qjCy¸Á. ¬Eo rSðGRP| OqkM|j ¬Nqjjõ¸=o _ÿjQc
GHÓ¥q¿¸Ôo ÁŠÚ‚@~ °¸@oÁ ¥cEoMnk'' =i Cc$qjCLk ¬FLjŠ¸Á. ¬¸CLMLOq‚ KcFo °¸Á. ¥cÂ¢ °ÍNqjMLjFL$c ®¸CL ¥cIgH CLFL
MnjjVFL JwfS, =hIfHF| CnTdëFL¸^k MnÈ"FL CLMLjjô<j GHÍMLlCLjFcï O~¥qJwML<¸Cy −Mnj MLjFLGSjPy À¿» $q¸ÍOq$y+¸ MnjjÍÓtj¸Á.
''FoFLj JvOqJd^j$cÂ¢ ÔoQcFoMnk'' ¬FLï öGHQLï MLjÁPy MLjÈ¢" MnjjÍPnÎ¸Á. ¬Pe ¬FLj¥yML<¸ ¬McÆæ¥h ¬Á ²FyïTdOy −Mnj¥h $qjOqjëPoÍj.
¥cÂ¢ MLjFLGS¸Cc μ¥qPe¸=h MoÍFLCy Â¸¨Jwtj °¸<<¸ MLköCL¸ CnÓjTwë¸Á.
''²MLOnÎFc μ¼á, GH¥qÚFL ‚OqjáÂ ¥csSûGHl ösHMLj$c ¥q_jOqj÷ ÔnfHCo Kc$qj¸<jFLj'' ¬ÂfH¸¼¸Á. ¥cÂ¢ ²MLOqk PoOqj. GH¥qÚFL μ¥qÚ
JdOqøÀ CLGHð. −Mnj ‚@~ Mc+"MLjô¥h =hIfHF| ÀÂfHTwë¸Á. −MnjFLPe ÔLkGSjë¸=o Fc$qMLjBh¥h `ÔL¸öÍ` $qjOxëÔcá<j.
rUÎÍO~KcE§Py °¸=c<CLFLj. Fc$qMLjBh MnjjÍ=hTd¿ TzÁ¤¥h Mn+jCLjFLïGHlð<j, ²tjO|JwO|æPy GH¿ÔLNqjMLjNqkõ<j. ®Íí¿Á¤ μ¥é
rIHÎ÷=| ¥cML<¸Cy − GH¿ÔLNqj¸ MLj¿¸CL rH¿»¸Á. TzÁ¤Py rSÓMLl Ex¿¥hFLGHlð<Pe÷ ®ÍíOqk ¥qÓjGSjŠFoMcOqj. $q¸^Ó CLOq_¨
MLk=c÷<jŠFoMcOqj. ²MLOnMLOqj ²¸CL <_jò ±¿¥h GH¸fH¸ÔcOqj? ²¸CL Ko¸¥| KoÓF|û MLl¸Á? ³Moj¸ ¥xFcïOqj?Pe¸=hMLÂ¢ï EcGH¿¥cÓj
PoŠ¸@~ ÔnGHlðŠFoMcOqj.
®¸=h Í$qÜOq °FLï CLÆ÷, ÔnPn÷+j", Mc+" KcbÍõCLÓj $qj¿¸¼ ÔL¸öÍ ÔnÃCo, ¬GHð=h¥h ®¸¥c rHÈ"¥cÂ CLMLjjô<j, ÔLÍjMLlŠ¸^jFLï
ÔnPn÷Æ $qj¿¸¼ Fc$qMLjBh ÔnsHðÁ. ®¸ÔLjÄj¸ÔLj ®Íí¿¥i μ¥q¿ KcbÍõCLÓ $qj¿¸¼ MLjOx¥q¿¥h GHm¿ë$c CnÓjGSj.
²Âï ¥q_jOqj÷ ÔnsHðMc<j. μ¥yÚTd¿ ®¸=hFLj¸¼ IJwF| O~¥q CLFLj Á$qjÓj GH¨JwtjFLGHlð<j, CLFL KcbÍÂ Jw$x^æ<¸ ¥yGS¸,
²¸CL GH¿CLfH¸ÔoMc<j. ¬¥qÚ< °FLïÂï GS¸MLCLûO~Ók, Oy¾e ö¥qMLj¸ CLGHðŠ¸@~ IJwF| ÔofS CLFL Nnk$qXoMLkÓj ¥qFLjŠÚFoMc<j.
®¸¨Nqk¥h MLÔoáGHlð<j, MnWo"^GHlð<j μ¥é @o=| MLl¸@oPe Jd÷F| ÔoGSjŠFoMcOqj. MLjj¸_N|j MLOq‚ ¥qÆsS MLÔoáMcOqj. ¬CLFLj¸=o
²¸Cy bEnÎOqõ¸$c MLl¸@oÁ CLFL¥h. ¬Pe¸=h ÔL¸öÍÂ, ®¸=h¥h O~$cFo ²¸CL ÂO~íîXh*õ¸$c ÍkOq¸ rH=hæ¸Á CLFLj? ¬Í¸Cc CLFL ÔLj^kæ
Ä¤+"¸Cc °¸<$c MLjÈ¢" ¬CLÂ¥h GSÂïfUCL¸$c °¸<<¸ KcMLl¸<ÍÂ ¥qÍk. ¬FLjŠ¸^k¸=o MLjFLGSj MLj¿¸CL ¥qÓMLOqGH¨¸Á. ''³MLkô!
Ä£j McWn"MLOqk O~PoEc?'' MLjÈ¢" ÄÂfH¸¼FL JdOqøÀ GHÓ¥q¿¸GHlCy ÔL^jŠÚFL ¥q+j" Cn¿¼¸Á Fc$qMLjBh.
''O~PoÍj'' ÔnfHð¸Á. ²¸Íj¥xTdëOqj? Mc+"¥h MLjj[õ¸$c CLFL MLjOqÍÆ¥h <Koò öGHbEcFL¸. Mc+" fHÓ÷Ó¥h CLFLj ¥xÂÔoá TdôO|æIJwF|Ój
Pe}H=c}HÓj ®Ä öGHbEcFL¸. ¬¸Co CLGHð CLFLj ¥cÍj. <_jò GS¸JdÁ¸¼FL¸CL¥cÓ¸ CLFLÂ ²¸Cy $pOqÄ¸¼¸Á. ®GHlð<j ®¥q
GS¸JdÁ¸¼¸Á ÔcÓFLjŠÂ ®¸¨NqkPyFo °¸¨JwCcFLFo GS¿¥h ML¼á¸Á −MnjPyÂ MLkOqð¸Cc.
¬GHð^jï¸Ôo ÂOq÷XLõ¸ MnjjÍPnÎ¸Á. On¸<jFnÓÓ rSÓMLlPy CLFLj ML¼áFLGHlð<Pe÷ ¥cÓj¥h¸Í rH^æÂMLøŠ¸@~ ÔLkGSjŠFLï −Mnj
®GHlð<j CLFL¥y QLöCLjMLlPe MLk¿Jwtj¸Á. °¸=cFL¸=oFo ®Pe MLk¿FL MLjÂfR ®¥q rHÈ" ÔoGSjŠ¸=cFL¸=o ²Pe GSð¸ÁGSjë¸Ey?
_ÿjQc −fSë Ôo×c¿JwCLj¸ÍFo ¬AKLöÍCc AKcMLMoj MLjFLjGRjÆï MLkOoáGSjë¸EoMnk.
CLFLk MLjÂsR. ²Fcï+"Â CLFL Mc+"¥i, EoQcÂ¥i ÍkOq¸$c °¸<$qÓÍj? ²Fcï+"Â Mc+"¥i Ä¤+"¥i Ôc¥h¿¢ ÔnNqjõ$qÓÍj? ¬MLÂ¢ï
CLFL MLÓ÷¥c¥qFo ¥qEc ®¥q Mn+"‚<ÍFLjŠ¸Á. ¥cÂ¢ − ÂOqêNqj¸ MLjOqÍÆ Â×.GSøOqkJdÂï _Nqj^rH<jCLj¸ÍÂ ±fU¸ÔLPoÍj. −[¿¥h
MLjk<jOy¾Ój$c MLjkfSFL ¥qFLjï CnOqMLŠ¸@~ GH¨MLlFLï CLFLÂ ¥qÂ¢GS¸ GHÓ¥q¿¸ÔLFnÎFc PoÍj. ¬Í¸Cc ÔLk<Po¥qFoMnk CLMLjjô<j CLFLÂ
Cn¼á VfSð^P|Py GH@oQc<j. ¬FLjŠ¸^k¸=o ¬öGHNqjCLï¸$c ¥q+"Py Â¢+j" À¿$ctj. Mc=hÂ EcÔL<¸ −Mnj¥h TdbÍõ¸ ¥cPoÍj.
¬¸Íj¥é ¬Ä JdOqøÀ ¥q¸^GH@~ètj.
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''¬NqjõNnkõ ³MnjÎ¸Á?'' ¬¨»¸EcMnj Fc$qMLjBh ¥qÂ¢ïOqj ÔLkfS.
''³Mnk? ¥q+j" MLj¸<jCLjFcïtj'' ÔL^jŠÚFL ¬_Ííî¸ ÔnsHðfS¸Á.
''¬¸Co. ®Íj$y ¯ On¸<j ®©÷Ój ÀFofS, ¥csSûGHl ¥q+j" MLjkGSjŠÂ GH<j¥y'' ÔnfHð ®©÷ sH÷^j −Mnj¥h ¬¸Á¸¼¸Á.
MLjj¸Íj MnjjÿMLk^GH@~è, Â¢OqGS¸ ÂÓjMLÂMLø¥qJwML<¸Cy Mc=hÂ ¬¸ÍjŠÂ ÀFofS¸Á. ®¸CLPy <kõ=i FLO|û ML¼á ¬¸Í¿¥i
=cKn÷=|û ¬¸Á¸¼, ®¸×nXLF|Ój °FLïMc+"¥h ¬Ä¤ ¬¸Á¸ÔofS MnÈ"Jwtj¸Á. ''>bEc¸¥|û'' ¬¸Á Fc$qMLjBh, FLO|û ¬^jMn+"$cFo JdOqøÀMnÎGHl
ÀOqj$qjCLk.
''¬Nnkõ! ¯ MLköCL¸ EcÂ¥éFc! AKLPoEcÂMo'' ¬¸^k FLMoøfS¸EcMnj.
''³MLkô ¶ MLk^<j$qjCcFLj. Â¢Š rH+"tj¸Ec?'' öGHÇï¸¼¸Á.
''PoÍj'' ¬FLï^jæ CLÓ ¬<è¸$c ÀfHð¸Á.
CLÓCc¥q^jæ rH^ætjFc GSOo CLFL rHÈ" ÔnNqkõÓÂ ¬FLjŠFcï<j CL¸ö¨. ¥cÂ¢ CLFo¸ ÔofS¸Á? ¬GHð=h¥é MLjjrHÎð MLÔoáfSFc CLFL
MnFLŠFLï CLMLjjô<j, ÔnPn÷Æ $qj¿¸¼ −Py¼¸¼¸Á. ÔoÀÂ¸@~ <_jò¸=o ÔcÓj ¥cÂÁ PoÍj. ¬GSÓj ¬ÁÔoá bEnÎOqõMoj MoOqj. −rHÎFL
MLjjrHÎñ Ä£j¿Co rHÈ"¥h GHÂ¥hO~OqFLj¥yML<¸ Fc=hMLk^. ³AKnÎPy÷¥h ML¼áFc rHÈ" Ä¸CL¥c¥qJwML<¸ ®GHð=h MLk^. ¬¸ÔoCL MLjj¸Íj
GS¸JdÍFL. CLO~øCo rHÈ" ¬FLjŠÂ ¥qÍk EcÂï MctjEc MoGSjŠ¸Á. CLFo¥cÍj, CLFL Mc+k" OoGH=h Oy¾FL <_jò¥yGS¸ ®_ò¸Á
GH<‚<ÍÂ ¥qÍk. ¬¸CL¸CLMLköCL¸ ÔLÍjMLlFLï CLFLPe¸=h Mc+j" Kc$c <_jò GS¸JdÁ¸ÔcÓ¸=o ¬¸ÍjŠ ³ TzÁ¥y Mn+"<¸ μ¥q
MLkOqÜ¸ ¬Â CnÓjGSjŠFLïÁ. ¬¸Íj¥é$c ®¸=hÂ Ko¸¥|Py CLFL#e rH=hæ¸¼ − <_jòCy Mc+"Â¢ Ä¤+"Â¢ GH^jæŠÂ Cn»¸¼ $qP|ñ¥h
_NqjPoí¿¸Áí. μ¥q=h¥cÍj, On¸<j ¥cÍj GHEo+"Jd^j ¥qGRæGH¨ rHÎTdrHÎTd ‚<Kn=hæ ®¸=h¥h GH¸fH¸¼, − <_jòCy CLFL#e Ä¨fH¸ÔL<Moj
¥cÍj GHEn¥qO~Ó JvÓ¸, ®¸¥y ®Ój÷ ®MLÂ¢ï ¥xÂfH¸¼¸Á. CLMLjjô¨¥i ÔnPn÷Æ¥i IGHjFL¸$c rHÈ"+j" ÔofS¸Á CLFL ¥qadæ¿ãCL¸Cy ¥cÍk.
¬GSÓj ®¸ÍjPy CLFL CLGHlð ‚@~ °¸Á. ®_ò¨ MLjj_ò¨$c <_jòÓjFLïGHlð<j ¥xÂï ¥cMcÓÂfHTdëtj. ®¸¥xÂï ¬MLGSOq¸
PoÍÂfHTdëtj. ¬Ó μÍíÂfH¸¼FL Mc=hPy rHÈ"‚@~ °¸<<¸Cy GS¸JdÍFL Ä£jÍ ÍßfRærH=hæ¸Á CLGHð CLFL $qj¿¸¼ GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj.
rHÎ$c CLO~øCnGHlð@y À£¿$cÜ −Py¼¸ÔLjŠ¸EcMLjFLjŠ¸Á. ²¸CLsSGHm Mc+" GSj[¸ $qj¿¸Ôo JdŠPe¨¸Á CLGHð, CLFL AKLÄGRõC| $qj¿¸¼
¼¸CLGH<PoÍj. ®¸CL ÔofSFL CLFL¥yGS¸, Mc+j" ³Ey μ¥q=h ÔnNqjõ¥qJwCcO~! ¬FLï bÁ¢MLkCy. ¬Pe ÔnNqjõ<Moj CLFLj ÔofSFL
JvOqJd=oMnkFLÂ ®GHlð<ÂfHTwë¸Á.
¥cÂ¢ ³¸ PeAKL¸? JdÀ¥é+" MLNqjGSjPy rHÈ" ÔoTdëFL¸=o ¥cÍj JvMLjôÂ À£¿$cÜ ®GHlð<j öGHNqjCcïÓj MnjjÍPn<EcMLjFLjŠ¸Á.
¥cÂ¢ IJd¿¢æ GH÷}SPy rH+"¸=o CLMLjjô<j MLjOqÍÓj GH<ÂÔoá^jæPoOqj. MLjOqÍÆ MnjGHlð¥yGS¸ CLFLj MLjÈ¢" TzÁ¤¥h MnÈ" ¬¥qÚ< − Ôc¥h¿¢
ÔnNqjõPoÍj. ¬Pe$qÂ μ¸^¿$c °¸<FLkPoÍj. ¬¸CoMLj¿. ÔoÀPy ¼Æ÷$qMLøPoÂ Mc+"Â ²Pe$nÎFc μÁÆ¸ÔLj¥yMcÓÂ ÔLkTdëOqj.
ÔoÀÂ¸@~ <_jòFLï Mc+"Â μ¨fS GH^jæ¥yML@~Â¥h öGHNqjÀïTdëOqj. Py¥q¿¢ÀÂ ¬FLjGS¿¸¼ MLjGSÓj¥y¥qJwCo ®_ò¸ÍjÓj CLGHðMLl. ®GHlð<j
CLFL GH¿fSìÀ ¬Eo. ¯ fSìÀPy ³¸ ÔnNqkõÆ CLFLj? −Py¼GSjë¸=o MLjÈ¢" MLjFLGSj CLFL öGHQLï¥h ×.McÃMLøŠ¸@~ GHOqbEcõFL¸Py GH<è
Fc$qMLjBhÂ ÔLkfS ÄGRNqj¸ ÔLkÔcNqj$c ö$qfU¸¼¸Á JdOqøÀ. ''³ GH¿ÔLNqj¸ Po¥qJwtjFc ®Pe Ôn_jCLjFcïFLÂ ³Ä£j ¬FLj¥yŠ. ¥xÂï
_¸bEcÓj ÔoÀPy <_jò, μ¸=y÷ ¶fH¥q, ¬MLCLÆ Mc+"¥h MLjFLCy ¬MLGSOq¸ ®Pe¸=h Mc=h MLÓ÷Fo ÂÓ_<Cctj. ¬Ä PoÂFc<j
Cn»JwCctj. ¥cÂ¢ ¥xÂï _¸bEcÓj MLköCL¸ ösHMLj, rHÈ", −JdõNqjCL ®Pe¸=h Mc=hCyFo rHFLMoGSjŠ¸=ctj. ³Fc=h¥nÎFc ¬Mo QcQLøCL¸.
®GHð=h¥nÎFc Äj¸¼Jwtj¸ÁPoÍj. FLjMLmø, Â¢¥q¸^k μ¥q Ec¿Â ³OqðOqÔLj¥yML<¸ MLj¸¼Á. ¬¸=o rHÈ" ÔoGSj¥yML<¸Pe¸=hÁ'' ¬¸Á.
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''¬Fo Fc‚ °¸Á. ¥cÂ¢ ŠÁOo^jæ PoÍj'' ÂO~GS¥që¸$c ¬¸Á Fc$qMLjBh.
''MLjFLGSjFLï Ôy^ MLkOqÜ¸ ¥qFLGH<jCLj¸Á. öGHNqjÀï¸ÔLj'' >OqŠÚFL ¬¸Á JdOqøÀ.
''¬Á¤ Â¢¥q¸^k ¶ Cy<j °¸<<¸ ¥yGS¸. Oy$cÓk OxÔLjáÓk ML¼áFLGHlð<j ®Pe ®¸¥x¥q¿ ÍNqkEcXhBcõÓrHÎFL
−bEcOqGH<Š¸@~ °¸<<¸ ¥yGS¸. MLjj[õ¸$c MLjFLGSj¥h ¥qGRæ¸$c ¬ÂfH¸¼FL XLBcFL ¬Í¸Cc ÔnGHlðŠÂ $qj¸@nÂ CoÆ¥q GHOqÔLj¥yML<¸
¥yGS¸'' MnjÓ÷$c ¬¸EcMnj.
Ä¸^jFLï Fc$qMLjBh¥h ¬Á¤ Â×.MojFLÂfH¸¼¸Á MLjFLTdO~ Td=h MLjÂfRCy MLk=c÷¨ ²Fcï+"tj¸Ey¶. ¥cÂ¢, ®GHðÀ¥hGHlð<j
¬Pe¸=h μ¥q Cy<j ²Pe ExOqjŠCLj¸Á CLFL¥h? ¬¸ÍjŠ GSÿ¥q¿¸ÔoMcWn"MLOqk? ¬FLjŠ¸^k¸=o ¬GHlð@xÔcá<j −Mnj CLMLjjô<j,
AKy×.FL¸ ¥éOo½¡ GH^jæŠÂ.
''³¥q¸$c ML¸^ ÔofS ®ÔoáTdëFLj MLl¸<MLjÂ Ä£j MLjOqÍÓj ¬¸=oFLk ®¥q ®ÂïTdOqj÷ ³¸ ÀOqj$qjCcFLÂ °¸¨JwNqkFLj''
¬Fcï<j. ¬Á¤ GS¸×ctjgR ®GSjëFLï^jæ ¥c¥q, `³Ey μ¥q ¥cOq*¸ ÔnJdðÆ ¥qFLj¥q ÔnJdðFLj` ¬FLï^jæ$c.
GS¿$cÜ ¬GHlð@o CLMLjjô¨ IJwF| ¿¸$qtj¸Á ²ÀëCo ¬MLCLÓjï¸¼ MLjOqÍÓj. ³¸ ÔnfHð¸Ey ³Mnk$cÂ¢ ¬CLÂ Mnjjÿ¸ μ¥qÚTd¿
FLÓ÷_¨ À¿» NqjbEcfSìÀ¥h ÔoOqjŠ¸Á.
''²MLOy ÔL¸öÍ^ TzÁ¤Py Â¢ örIH¸@|^ ¥qEc? −NqjFL Â¢ rSP|¥h ¥cP| ÔoQc^æ. Â¢ $qj¿¸¼ ¬¨$c^æ. FLjMLlø VfSð^Py÷ °FcïMLÂ
MLk −Ä< ÔnfHCo, ¬<èMnjÎFL öGHQLïÓk MofS ÄfS»¸¼ Fc Fn¸_Oqj ¬¨» GHlÔLjáŠFcï^æ. ®GHlð@y ®¸¥csSûGH=y÷Fy IJwF| ÔoTdë<^ MLk
−Ä< ÔnfHð¸Á'' ¬Fcï<j Mnjjÿ¸ $q¸^j rH^jæŠÂ.
''®¸CL¥i ²MLO~ ÔL¸öÍ?'' −O~À£Qc<j − MLk^Â ²¸CL NqjbEcPeGH¸$c ¬<$q@~Â¥h öGHNqjÀï¸¼Fc ¬CLÂ ¥q+"Py ¬FLjMLkFL¸
¥qÍÓ<¸ Fc$qMLjBh ÍßfRæÂ Ec=hJwPoÍj.
ÔL¸öÍsHOqj ÄFL$cFo MLjFLGSj Jv¸$o GS¸öÍ¸Pe MLk¿Fc ¬À¥qGRæ¸ Ä£jÍ ¬ÍjGHl ÔoGSjŠ¸Á. °Ã¥h μGSjëFLï °Eoø$cÂï
CLMLjjô¨¥q¸^GH<Š¸@~ ÂAKctj¸ÔLjŠ¸Á. ''¬CLFL¸CL MLjj[õMnjÎFL MLõ¥hë¥cÍjPo'' ¬¸Á Â¿÷GHëCL FL=hGSkë. − MLk^Cy CLMLjjô¨ MLjj[¸
Co^GH<@~Âï −Mnj $qMLjÂ¸ÔL¥qJwPoÍj.
¬FLjŠFLï^jæ$cFo GHÁ ÂÄjadÓ CLO~øCL IJwFx¼á¸Á. ÔL¸öÍ MLk=c÷@~<j. ¬CLFLj CLFL GHO~MLjOqùÂ ¥éMLÓ¸ IJwF|¥é GH¿ÄjCL¸
ÔnNqjõÍÓjá¥yPoÍj. ¬¸Íj¥é ¶ McOq¸ CLO~øCL rUÎÍO~KcE§ FLj¸¼ GSO~GS¿ Fc$qMLjBh ®¸=h¥é MLÔoáQc<j.
CLFLÂ ÔLk<<¸ ¥yGS¸ ¬CLFLj ¬¸CL öGHCoõ¥q¸$c, ¬Á¤ ¬¸CL ÍkOq¸ FLj¸Ôi O~ML<¸ −Mnj¥h ÔcPe GS¸CyadÂï¼á¸Á. ®ÍíOqk
‚OqjáÂ ²Fyï ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠFcïOqj. ¥qGRæ¸ GSj[¸ ¥qÓKyGSjŠ¸^j¸=o MLk^Ó MLjbÍõ CnÆfS¸Á. ÔL¸öÍ¥h ®¥q TzÁ¤¥h MnWo" °EoíQL¸
PoÍÂ¢ ®¸¨NqkPyFo MLl¸¨JwMcÓFLjŠ¸^jFcï<Â¢FLj. ÔnPn÷+" KcbÍõCLÓ ¥yGS¸ rHÈ" MLkFofS ®Foï+k" ö_ÿôÔc¿$c °¸¨JwtjFL
¬CLFLj ®GHð=h¥nÎFc CLFLMc+" MLjbÍõ¥h ÔoOq<¸ −Mnj¥h GSMLj¸×.GS¸$c Cy¼¸Á.
²Pe$qk GS¸ÍOqó¸ ML¼á¸Á ¥qFLj¥q CLFL GS¸$qÀ£, CLFLMc+" TdøOqíî¸ GS¸$qÀ£ ¬Â¢ï ¬CLÂ Í$qÜOq Mn+"KyGSjŠ¸Á. − ÄbÍ¸$c `Ä£j
Mc+"CyFLj ×cö$qCLë$c MLl¸<j GSjMLk` ¬Â ¬FcõGHEoQL¸$c rUÔLá¿¸¼¸Á.
¬¸Cc ÄÂ $cb<¸$c Â^kæO~á<CLFLj. − Mn¸^Fo ¬Fcï<j. ''Ä£jOqj rHÈ" ÔoGSj¥yMLÔLjá$c?'' ¬Â.
''ÔoGSj¥yMcÓFo MLl¸Á. ¥cÂ¢'' ®¥q − MLk^Â ²Pe GHm¿ë ÔoNqkPy ¬Oqíî¸¥c¥q −»Jwtj¸Á.
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''− ³O~ð^j÷ FoFLj ÔLkTdëFLj. GS¸_¸bÍ¸ ‚@~ fSÍíî¸$c °¸Á. Ä£jŠ ®GRæMnjÎCo ÔnGHð¸¨. ®GHlð@o ¬CLÂ IJwF| Fn¸_Oqj
®TdëFLj'' ÔnJdð<j.
±fU¸ÔLÂ ¬ML¥cQL¸ ML¼á MLWy" GH<èGHlð<j −PyÔLFL ¬FLMLGSOq¸ ¬ÂfH¸ÔL<¸Cy ''GSOo ®MLø¸¨'' ¬¸Á rSP| ÔoÀPy¥h
À£GSjŠ¸^k.
¬CLFLj FL¸_O| ÔnJdð<j.
−Mnj <NqjP| ÔofS¸Á. Mn¸^Fo ¿¸$qtj¸Á. − ¿¸$| =yF| ÔL¸öÍ rSP| FLj¸¼ O~ML<¸Cy −QLáOqõJwtj¸Á.
''®Á ‚@~ FcEo. <kõNqjP| fSM|j'' ÔnJdð<j FLMLløCLk.
¬CLFLj ³ °EoíQL¸Cy MLlFcï@y ¬OqíîMLjNojõGS¿¥h −PyÔLFLPy GH¨¸Á.
''³Äj=h −Py¼GSjëFcïOqj?'' ¬¨$c<CLFLj ¬Oq$q¸^ CLO~øCL GS¸QLtjGSkëFo.
''rHÈ" ²¥qÚ< ÔoGSjŠ¸=o KcMLl¸^j¸Á? ¿½GSæO| −IgH}SPyFc? ¥qWcõ*MLj¸<GH¸PyFc? ¬¸Í¿¢ï fHÓjEcíMLk? ¥x¸Í¿ï
MLköCLMoj −VøÂEcíMLk? ®¸Ec¥q^jï¸Ôi ³Á¤ CoÓjá¥yPo¥qJwCLjFcïFLj'' CLPx¸ÔLjŠÂ MnjÓ÷$c −Mnj Ôn_jCLj¸=o ¬CLÂ Mnjjÿ¸Py
¼OqïMLlø Ôy^j ÔoGSjŠ¸Á. ''®GHlð<j ÔcPe GS¸CyGR¸$c °¸Á FcŠ'' ¬Fcï<CLFLj −Mnj ÔoCLjÆï CLFL ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠ¸^k.
''¬MLlFLj. ÔofSFL JvOqJd^j÷ ÁÍjíŠFo¸Íj‚ ¬ML¥cQcPxTdëtj. Mc=hÂ ÄÂNnk»¸ÔLjŠ¸^jFLï¸ÍjŠ GS¸CyGR¸$c °¸Á.
Fc‚Ú@~'' ¬¸Á Fc$qMLjBh.

PPP

కొనన్తలిల్
.

రమే బోడపాటి

"అభినందనలు రావు గారూ మీరు తండర్యినందుకు."
"చాలాబావునాన్డు. ఇంతకీ పేరేం పెటాట్రు అబాబ్యికి?"
"వినూత " అనాన్డు రావు గరవ్ంగా.
"పేరు కూడా కొతత్ గానే ఉంది."
"మాలతి గారూ మీకు తలిల్ కళ వచేచ్సింది" అంటునాన్రు ఆయన భారయ్ని.
'తలిల్ కళ 'నవువ్కుంది మాలతి.
అయితే అది ఆలోచించే సమయం కాదు. వచిచ్న అతిధులకు మరాయ్ద చేయటంలో నిమగన్మయియ్ంది.
ఆ రోజున మాలతి రావు దంపతుల కుమారుడు' వినూత ' నామకరణం సందరభ్ంగా ఏరాప్టూ చేసిన విందు కారయ్కర్మం జరుగుతోంది.
నామకరణం ఇంటోల్నే జరిగిపోయినా భోజనాలు మాతర్ం పెదద్ హోటలోల్ ఏరాప్టు చేసారు, రావు గారి పరపతి,హోదాకు తగినటుల్గా.

ఊళోళ్ పర్ముఖులంతా వచేచ్సారు. రాకపోతే అనుమానం, ఆ పై అవమానం!!
ఒకాయన మైకు అందుకుని
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“రావు గారికి మనందరి తరఫున

అభినందనలు తెలియచేసుత్నాన్ను. ఇది ఆయన కుటుంబమే కాదు

ఆనందించాలిస్న సమయం. వివాహమయి చాలా కాలమైనా వీరికి ఇంతవరకూ సంతానం

మనందరమూ

కలగలేదు. ఇనాన్ళళ్కు దేవుడు కరుణించాడు.ఆయన

వాయ్పారానికి వారసుడు దొరికాడు.అందుకు ఆయన భారయ్ మాలతి గారిని పర్తేయ్కంగా అభినందించాలి ."
అందరూ చపప్టుల్ కొటాట్రు.
ఇటువంటి ఉపనాయ్సాలు కొనిన్ అయిన తరావ్త రావు మాటాల్డుతూ
"మా ఆహావ్నానిన్మనిన్ంచి విచేచ్సిన మీ అందరికీ ధనయ్వాదాలు. ఇది మా జీవితంలో మధురమైన రోజు.మాకు వివాహమై చాలా
సంవతస్రాలు గడిచినా సంతానం కలగలేదు. మేము కలవని వైదుయ్డు లేడు. చేయని పూజ లేదు.దేవుని దయలేదని సరిపెటుట్కునాన్ం.ఎవరి నయినా
పెంచుకుందామనుకునాన్బంధువుల పిలల్లయితే కొతత్ సమసయ్లు వసాత్యి. అనాధ పిలల్లను తెచిచ్ పెంచుకోవటానికి .....ఉహూ ... అనుకునాన్ము."
అందరూ ఆసకిత్గా వింటునాన్రు.
"ఈ మధయ్నే పర్చారం, ఆదరణ పొందుతునన్ సరొర్గసీ వైదయ్ విధానం మా దృషిట్కి వచిచ్ంది. వైదుయ్ల సలహా మీద ఈ పదధ్తిని
అనుసరించాము.నా వీరాయ్నిన్ ఒక అజాఞ్తసతరీ లో పర్వే్శపెటిట్ వైదుయ్ల పరయ్వేక్షణలో ఈ కారయ్కర్మం పూరిత్ చేసాం. దాని ఫలితమే ఈ వినూత. దీనికి చాలా
ఖరచ్యిందనుకోండి.అయినా నా రకత్ం, నా వారసుడు. అదే నాకు కావలసింది."”
ఆయన మాటలోల్ దరప్ం,అహంకారం డబుబ్తో దేనన్యినా సాధించవచచ్నే అహంభావం అందరూ గమనించారు.
"అమమ్గారూ బాబు ఏడుసుత్నాన్డు."అనన్ నరస్ మాట వినబడి ' బాబు ' అనుకుంటూ మాలతి ఆ పసివాణిణ్ ఎతుత్కుంది.
అలవాటు పడుతునన్ సప్రశ్కు ఏడుపు మానేసాడు.నరస్ తెచిచ్న పాలసీసా అతని నోటోల్ పెటిట్ంది. ఆకలి తీరి కిలకిలా నవువ్తునాన్డు.
భోజనాలు పూరిత్ చేసి అందరూ వెళీళ్ పోయారు.
"మనబాబ్యిని అందరూ మెచుచ్కునాన్రు" అనాన్డు రావు తృపిత్గా.
మాలతి నిరిల్పత్ంగా నవువ్కుంది.
అవునని తల ఊపినా ఏదో అసంతృపిత్ ఆమె మనసులో చోటు చేసుకుంటోంది.
రోజులు గడుసుత్నాన్యి. పసివాడు వయసుకు తగగ్టుల్గా పెరుగుతునాన్డు.పోషణలో లోపం లేదు.ఇపుప్డిపుప్డే చినన్చినన్ మాటలు
వసుత్నాన్యి.
"అమమ్" అంటూ మాలతిని చూపించాడు రావు.
'నేను అమమ్ను కాను' అనుకుంటోంది మాలతి.
సాధారణంగా తలిల్' నానన్' అంటూ తన భరత్ను సంతానానికి పరిచయం చే్సుత్ంది.ఇకక్డ తండిర్

'అమమ్' అంటూ తన భారయ్ను

పరిచయంచేసుత్నాన్డు. ఇదొక విచితర్ం.
"అబాబ్యికి డర్సుస్లు కొందాం రావోయ" అనాన్డు ఒక సాయంతర్ం.
"నేను రాను. మీరే వెళళ్ండి."
“అదేమిటి. బటట్ల సెలక్షన ఎపుప్డూ నీదే కదా. నువువ్ ఎంచేవి చాలా బాగుంటాయని మా వాళళ్ందరూ తెగ మెచుచ్కుంటారు. మరి
మనబాబ్యి దగగ్ర కొచేచ్సరికి రానంటావేం."
అతనే కొడుకుని తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు.
'చూడు ఎనిన్ కొనాన్నో' అంటూ సంబరంగా చూపించాడు.
మాలతి నవివ్ ఊరుకుంది. తను ఇషట్పడి కొనన్ బటట్లు భరత్కు చూపించి మురిసిపోయిన రోజులు గురొత్చాచ్యి
ఇంకొక రోజు కారులో బయలుదేరారు..తను వెనక సీటోల్ కూరుచ్ంది.
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"అదేమిటి ఎపుప్డూ ముందు సీటోల్నే కదా నువువ్ కూరుచ్నేది. అయినా పిలాల్డు ఒకక్డూ కూరోచ్లేడు. నువువ్ ముందుకురా."
"ఫరవాలేదు. అయినా మీరునాన్రు కదా" అనన్దే కానీ ముందు సీటోల్కి మారలేదు.
వచీచ్రాని ఊహలతోఉనన్ పిలాల్డు డైనింగ టేబుల మీద వంటకాలను చిందరవందర చేసేసుత్నాన్డు.
'అదేంటి కాసత్ అనన్ం కలిపి పెటట్వచుచ్ కదా' అని కసురుకునాన్డు.
మాలతి తనకేం పటట్నటుల్గా భోంచేసింది..
రావుకు ఆమె పర్వరత్న వింతగా అనిపించటం మొదలయింది.
పడక గదిలో కూడా ఆమె ధోరణి అరథ్ం కావటం లేదు.
వినూత తండిర్ని కరుచుకుని నిదర్ పోతాడు.తలిల్ మీద చేయి వేసినా ఆమె తీసివేయటంతో తండిర్ దగగ్రే మాలిమి ఎకుక్వవుతోంది.
పిలల్వాడు నిదర్ పోయిన తరావ్త అతనిన్ మంచానికి ఒక వైపుకు జరిపి దొరిల్పడకుండా జాగర్తత్లు తీసుకుని భారయ్ మీద చేయి
వేశాడు. ఆమె విసిరికొటిట్ంది.
"ఏం వంటోల్ బాగా లేదా"అనాన్డు ఆదురాద్గా.
"అదేం లేదు."
"మరి?"
భారయ్ను తన వైపుకు తిపుప్కునాన్డు.ఆమె కళళ్ంబడి నీళొళ్సుత్నాన్యి.
"ఏమయింది .ఎవరైనా ఏమైనా అనాన్రా."
"

..

.. "

"ఇదివరకు జీవితంలో చాలా వెలితిగా ఉండేది.ఇపుప్డు మన జీవితంలోకి వెలుగొచిచ్ంది. నీకు గురుత్ంది కదా .పిలల్లు
పుటట్టంలేదని మధన పడుతూ మనం ఎనోన్రాతుర్లు నిదర్ పటట్కుండా గడిపేవాళళ్ం. కానీ ఇపుప్డు ఆ దిగులు తీరిఫోయింది. మన జీవితాలోల్కి కొతత్
వెలుగొచిచ్ంది.ఇక మనకు పిలల్లు పుటట్లేదనే చింత లేదు."
"అవును లెండి. మీరు సంపాదించుకోగలరు".
"సంపాయించుకోవటం ఏమిటి. నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో తెలుసోత్ందా".
"నాకు బాగానే తెలుసోత్ంది. నా దురదృషట్ం మీకే అరధ్ం కావటం లేదు".
"వింతగా మాటాల్డుతునాన్వివాళ.నేనెవరిని ".
"మీ బిడడ్కు తండిర్.."
"అంటే నీకేం కానా?".
"నా భరత్ హోదా కూడా ఉంది".
"హోదా ఏమిటి. ఇదేమైనా పదవా అధికారమా.! చాలా విడూడ్రం గా ఉంది."
"మీ చేతలాల్గే ఉంటాయి, నా మాటలు కూడా."
ఆమెకు దు:ఖం ఆగటం లేదు. అతనికి కారణం అంతు పటట్టం లేదు.
"మనకు పిలల్లు పుటేట్ అవకాశం లేదని డాకట్రుల్ చెపిప్నపుప్డు నాకు చాలా బాధేసింది. ఎవరినయినా పెంచుకుందామంటే
మీరొపుప్కోలేదు."
"అవును.ఎవరికో పుటిట్న బిడడ్ను పెంచుకోవటం నా కిషట్ం లేదు."
"మరి ఈ పిలాల్డు?"
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"ఏం మాటాల్డుతునాన్వ.నేను ఈ బిడడ్కు తండిర్ని."
"కానీ తలెల్వరో తెలీదు కదా."
మాలతికి నవొవ్చిచ్ంది , అంత దు:ఖంలోనూ.
"నా రకత్ం నా వారసుడని ఘనంగా చెపుప్కునాన్రు, అందరూ మెచుచ్కునాన్రు కూడా."అనన్ది.
రావు ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్డు. విషయం ఎటు మళుళ్తుందో అరథ్ం కావటం లేదు.

"ఇదివరకు ఎవరికైనా సంతానం కలగకపోతే ఆడదానిలోనే ఏదో లోపం ఉందనీ, గొడార్లని ముదర్ వేసి మగవాడికి మళీళ్ పెళిళ్
చేసేవాళుళ్. లేదా అతను ఎవరితో నైనా ...."
దు:ఖం ఆపుకోలెకపొయింది .రావు ఆమె భుజం మీద చేయి వేసాడు.
"నాలో లోపం ఉందని, సంతానం సంపాదించుకుని, శర్మ పెటట్కుండా నాకు తలిల్ హోదా కలిప్ంచారు. చాలా సంతోషం.
కానీ' అమామ్' అని ఆ పిలాల్డు పిలుసుత్నాన్ నాలో ఎటువంటి సప్ందనా కలగటం లేదు.
మాట వరసకి అంటునాన్ను. ఒక వేళ నేను సంపూరణ్ ఆరోగయ్ంతో ఉండి మీలో లోపం వలల్ మనకు పిలల్లు పుటేట్ అవకాశం
లేకపోతే........"
"ఎవరినయీనా తెచిచ్ పెంచుకుంటాం"
"ఎంత తేలిగాగ్ చెపాప్రండి. నాలో లోపం ఉండి మీరు ఏదో రకంగా తండర్యితే ఘనం. మరి మేం కూడా ఎవరి దావ్రానో
పిలల్లిన్ కంటే."
"ఛ అదెలా కుదురుతుంది. ఎవరితోనో...."
"ఊ.ఎవరితో నో .. అనండి. ఆగారేం. మేమూ ఎవరితోనూ సంబంధం పెటుట్కోము. అసలు వాళెళ్వరో కూడా మాకు
తెలీదు.కేవలం దాకట్రల్కే తెలుసుత్ంది, మీ విషయం లో జరిగినటేట్.

భారాయ్భరత్లంటే ఒకరినొకరు ఇషట్పడి పెళిళ్ చేసుకునన్ జంట. వారిలో ఒకరి లోపానిన్

రెండవవారు అంగీకరించాలి.
నాకు మీ అబాబ్యిని చూసినపప్డలాల్ నా లోపమే ననున్ వెకిక్రిసుత్నన్టుల్ంటుంది.మీరు సంపాదించుకునన్.... సంపాదించుకునన్ అని
ఎందుకంటునాన్నంటే మీరు పెటేట్ కొతత్ ఫాకట్రీ, కొతత్ వాయ్పారం లాంటిదే ఈ సంతానం కూడా.
తలిల్దండుర్ లెవరో తెలియని అనాధని పెంచుకోవటానికి ఇషట్పడని మీరు ముకూక్ మొఖం తెలియని ఒక ఆడదానిన్ తలిల్ని చేయటానికి
సిదధ్ పడాడ్రు. మీ సరుకు దాచుకునే గోడౌన చేశారు. పచిచ్గా చెపితే క్షమించండి.
పొయింది.

ఏ జనమ్లో చేసిన పాపమో ఈ జనమ్లో మనకు సంతానం లేకుండా

నవ మాసాలూ మోసి జనమ్ నిచిచ్న తలిల్ నుండి బిడడ్నువేరు చేసి మళీళ్ పాపం మూట కటుట్కోవదుద్. నా మీద ఏమాతర్ం పేర్మ ఉనాన్ ఈ

అబాబ్యిని కనన్ తలిల్కి అపప్చెపప్ండి. వాడి పోషణ భారం మనమే వహిదాద్ం. కానీ వాడు మాతర్ం ఈ ఇంటోల్ ఉండటానికి వీలు లేదు. "అనన్ది సిథ్రంగా
మాలతి ముఖంలో పర్శాంతత. మరి రావు ..??
PPP
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నేను దొంగను కాను

దమమ్వళం ని

“పటుట్కోండి.. దొంగ..పారిపోతునాన్డు...” అరుసూత్ జనాలు వెంటబడుతునాన్రు. అది పటట్పగలు. నగల షాపునుంచి ఏదో నెకెల్స
కాజేసి బయటకు పరిగెతాత్డు జగదీష. షాపువాడు, సెకూయ్రిటీ వాళుళ్, రోడుడ్ మీది జనాలు గటిట్గా అరుసూత్ వెంటబడాడ్రు.
ఆయాసంతో రొపుప్తునాన్డు జగదీష. ఎటు పరిగెతాత్లో అరధ్ంకావటంలేదు. పరిగెతుత్తూ హడావిడిగా ఆలోచిసుత్నాన్డు అసలు తను
దొంగతనం ఎందుకు చేసాడా అని. గురుత్కు రావటంలేదు. తనకు దొంగతనం చేయాలిస్న ఖరేమ్ంటి అసలు? ఎలా వచిచ్ంది ఈ దరిదర్పు ఆలోచన? ఏదైతే
ఏంటి? తక్షణ కరత్వయ్ం ఇకక్డనుంచి తపిప్ంచుకోవటం.
వెంటబడే జనాల సంఖయ్ పెరుగుతుందో, తగుగ్తుందో అరధ్ం కావాటం లేదు. వెనకుక్ తిరిగి చూసే టైం కూడా లేదు. ఇలాంటి సీనుల్ ఎనిన్
సినిమాలోల్ చూసాడు తను. ఎవడో పనికిమాలిన వెధవ రోడుడ్ మీద నిలబడి జరిగేదంతా వీడియో తీసుత్నాన్డు ఫోనోల్. అసలు తను ఇంత వేగంగా
పరిగెతత్గలడని తనకే తెలీదు ఇంతకు ముందు. ఇపుప్డు దొరికిపోతే తన ఉదోయ్గం ఉంటుందా? తను పని చేసే కంపెనీలో జాబ సెకూయ్రిటీ ఎకుక్వ అని
బాసు గాడు చెబుతూ ఉంటాడు. దొంగగా మారిన తనని ఉదోయ్గంలో ఉంచుతారా అసలు? ఏంటీ పిచిచ్ ఆలోచనలు? తను దొంగతనం ఎందుకు
చేసాడసలు?
ఈలోగా వెనకనుంచి ఒకడు హీరోలా చొకాక్ కాలరు పటుట్కొని లాగాడు. కింద పడాడ్డు జగదీష. చేతులు, కాళుళ్ గీసుకుపోయినయ.
జనమంతా చుటూట్ చేరారు. ఈ హడావిడిలో తను కాజేసిన నెకెల్స ఎకక్డో పడిపోయింది. ఎవరో కొటట్డం మొదలు పెటాట్రు. ఎకక్డబడితే అకక్డ
కొడుతునాన్రు. గటిట్గా అరిచాడు దెబబ్లు తింటూ బాధ భరించలేక “నేను దొంగను కాను..”
ఉలికిక్ పడి నిదర్ లేచాడు జగదీష. జరిగినదంతా కల అని అరధ్మై ఎంతో రిలీఫ గా అనిపించింది. ఎంత భయంకరమైన కల? గుండె
ఇంకా వేగంగా కొటుట్కుంటుంది. టైం చూసాడు. అరధ్రాతిర్ రెండు!! వెంటనే పడుకోవాలంటే భయమేసింది మళీళ్ కల కంటినూయ్ అవుతుందేమోనని.
లేచి వెళిల్ చలల్టి నీళుళ్ తాగొచిచ్ పడుకొని కళుళ్ మూసుకొని ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఇలాంటి విచితర్మైన కల ఎందుకు వచిచ్ంది? ముందుగా
జరగబోయేదానికి ఇదేమైనా సంకేతమా? కొంపదీసి తనేమైనా దొంగగా మారబోతునాన్డా భవిషయ్తుత్లో? ఇంతకు ముందు ఒకటి రెండు సారుల్ ఇలా
జరిగినటుట్ గురుత్. కలలో ఇంతకుముందు వచిచ్ందే నిజంగా జరిగింది. పడుకునే ముందు అదేదో ఇంగీల్ష సినిమా చూసాడు. దోపిడీ దొంగల జీవితం
గురించిన సినిమా అది. దాని పర్భావం అనుకుంటా ఈ కల. ఇలాంటి చెతత్ సినిమాల జోలికి ఇక మీదట వెళళ్కపోతే మంచిది. ఆలోచిసూత్ నెమమ్దిగా
నిదర్లోకి జారుకునాన్డు.
జగదీష వయసు నలభై ఐదు పైనే ఉంటుంది. ఎగువ మధయ్తరగతి ఉదోయ్గి. పెదద్గా చెపుప్కునే కషాట్లేమీ లేవు. హోంలోనూ, కార
లోనూ, రెండు మూడు కెర్డిట కారుడ్లు ఉనాన్యి మామూలుగానే. ఒకక్గానొకక్ కొడుకు చరణ ఇంటరీమ్డియట చదువుతునాన్డు. భారయ్తో అపుప్డపుప్డూ
చినన్ చినన్ తగాదాలు, యుదాధ్లు తపప్ ఇంకే సమసాయ్ లేదు.
అలారం గటిట్గా మోగటంతో బదద్కంగా కళుళ్ తెరిచాడు జగదీష. బాగా నిదర్పడుతునన్ టైంలోనే ఈ వెధవ అలారం మోగుతుంది
అనుకుంటూ మంచం మీద నుంచి లేచాడు బదద్కంగా. సరిగాగ్ ఆరైంది. ఒళుళ్ విరుచుకుంటూ మంచం దిగాడు. ఎదురుగా ఉనన్ దేవుడి పటానికి భకిత్గా
దండం పెటుట్కొని భారయ్ను లేపడానికి వెనకుక్ తిరిగి మంచం వైపు చూసి అదిరిపడాడ్డు. కళుళ్ నులుముకొని సరిగాగ్ చూసాడు. తను చూసుత్నన్ది కలా
నిజమా? భారయ్ లకిష్ మంచం మీద సుఖంగా, బదద్కంగా నిదర్పోతుంది ఎపప్టిలాగే. అదికాదు అతడు చూసుత్ంది. పకక్న మరో మనిషి ముసుగు తనిన్
పడుకోనునాన్డు తన సాథ్నంలో.
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దగగ్రకు వెళిల్ చూసాడు. అంతా మాయలా ఉందే? ఈ పడుకునన్ది ఎవరసలు? ఎకక్డ నుంచి వచాచ్డు? దగగ్రకు వెళిల్ దుపప్టి
తొలగించి చూడబోయాడు. చేతులు దుపప్టి మీదుగా వెళుత్నాన్యి కానీ, దుపప్టిని పటుట్కోలేక పోతునాన్యి. కంగారు పడాడ్డు. ఏం జరుగుతుందో
తెలియటం లేదు. గాబరాగా ఆలోచిసూత్ అటూ ఇటూ చూసుత్నన్ంతలో, “కంగారు పడకు... ఆ ముసుగుతనిన్ పడుకొని ఉనన్ది నువేవ్...” అనన్ మాటలు
వినిపించాయి వెనక నుంచి.
అదిరిపడి వెనకిక్ తిరిగి చూసాడు జగదీష. ఎవరో వింత మనిషి. ఆరడుగులుంటాడు. నలల్టి శరీరం, పెదద్ మీసాలు, లావుగా, బలంగా
ఉనాన్డు. ధగధగలాడే గుడడ్లు, వింత కాళళ్ జోళుళ్. మెడలో ఏవో చితర్మైన, లావైన గొలుసులు. ఒకక్ క్షణం గుండె ఆగినంత పనైంది జగదీష కు. ఈ వింత
మనిషెవరసలు? అసలు మనిషేనా?
“ఎవరు మీరు? ఏం జరుగుతుందసలు? లోపలికి ఎలా వచాచ్రు?” అడిగాడు భయంగా.
“నా పేరు సదుషుట్డు. యమదూతను. నువువ్ నినన్ రాతిర్ నిదర్లోనే గుండెపోటుతో చచిచ్పోయావు. నినున్ పైకి తీసుకెళళ్టానికి
వచాచ్ను.” చెపాప్డు మొహంలో ఏ భావం పర్దరిశ్ంచకుండా. సదుషుట్డు చూడటానికి చాలా రఫ గా ఉనాన్, మాట చాలా మామూలుగా ఉంది.
చచిచ్నంత పనైంది జగదేష కు యమదూత చెపిప్ంది విని.
“నేను చచిచ్పోవటమేంటి నానెస్నస్. అసలు గుండెపోటు ఎలా వసుత్ందో కూడా తెలీదు నాకు. ఎకక్డో ఏదో పొరపాటు జరిగింది. మా
పకిక్ంటోల్ ఓ గుండె పేషెంట ఉనాన్డు. మీరు అకక్డకు వెళళ్బోయి ఇకక్డకు వచిచ్నటుట్నాన్రు” చెపాప్డు ఒకోక్ మాట కూడబలుకొక్ని అతి కషట్ం మీద .
ఒళళ్ంతా తేలిగాగ్, అదోరకంగా ఉంది. తను కొంపదీసి నిజంగానే చచిచ్పోయాడా? తను లేకుండా తన కుటుంబం ఎలా గడుసుత్ంది?
భారయ్కు టీవీ సీరియలస్ తపప్ వేరే లోకం తెలీదు. చరణ మరీ చినన్పిలల్వాడు. ఇదంతా అసలు నిజమేనా? ఏడుపు తనున్కొచిచ్ంది. బలవంతంగా కంటోర్ల
చేసుకుంటునాన్డు.
“ఏడవకు. ఇదంతా మామూలే. నువువ్ చచిచ్పోవటం నిజం. టైం అవగానే ఎవరైనా చావాలిస్ందే. గుండెపోటు అనేది డాకట్రుల్
చెపప్బోయే కారణం. అసలు కారణం మాతర్ం నీ టైం అయిపోవటం. ఇంకాసేపటోల్ ఇంటోల్ వాళళ్కి నువువ్ చచిచ్న విషయం తెలుసుత్ంది. ఏడుపులు,
పెడబొబబ్లు మొదలవుతాయి. అవనీన్ నువువ్ చూడలేవు. పద. కదులు. నాకు ఇంకో నాలుగు చావులునాన్యి ఇవాళ. నినున్ దింపి మళీళ్ రావాలి.”
శాంతంగా చెపాప్డు సదుషుట్డు ఇలాంటివి ఎనోన్ చూసిన అనుభవంతో.
“నేను చచిచ్నా రాను..” మొండిగా, కోపంగా చెపాప్డు జగదీష మంచం మీద కూరొచ్ని. తను చచిచ్పోయిన విషయం దాదాపుగా
అరధ్మైంది. ఏడవటం మొదలు పెటాట్డు చేతులోల్ మొహం దాచుకుంటూ. ఇంత అకసామ్తుత్గా తను చసాత్నని కలోల్ కూడా అనుకోలేదు. ఏంటీ జీవితం? కాదు
ఏంటీ చావు? ఎకక్డనుంచి వచాచ్డు? ఎందుకు వచాచ్డు? ఎందుకు ఇలా చచిచ్పోవాలిస్ వచిచ్ంది? ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఎనోన్ జవాబు లేని పర్శన్లు.
“నీ పర్శన్లనిన్టికీ జవాబు దారిలో చెబుతానులే పద. మొండికేయవాకు. ఏడిచ్ పర్యోజనంలేదు..” అంటూ జగదీష చేయి పటుట్కొని
మంచం మీదనుంచి లేపి నుంచోబెటాట్డు సదుషుట్డు. పర్తిఘటించాలనుకునాన్డు జగదీష. కుదరటంలేదు. అసలు అవయువాలు సావ్ధీనంలో లేవు. గటిట్గా
అరిచి భారయ్ను లేపబోయాడు. నోటోల్ంచి మాట బయటకు రాలేదు. సదుషుట్డు జగదీష ఎడమ చేయి పటుట్కొని తేలికగా ఇంటి పైకపుప్ మీదుగా గాలోల్
బయటకు తీసుకువెళాళ్డు. గోడలు, పైకపుప్ ఏవీ వీరి శరీరాలకి అడుడ్పడలేదు. ఇదద్రివీ ఏవో అదృశయ్ శరీరాలాల్గా అనిన్ంటినీ దాటుకొని పైకి వెళుతునాన్యి.
కిందికి చూసాడు జగదీష. ఇంటి పై భాగం కనిపిసుత్ంది. ఎపుప్డూ తన ఇంటిని ఇలా చూసాత్డనుకోలేదు. కొతత్గా, దుఃఖంగా ఉంది
అంతా. తను ఎంతో కషట్పడి, బాయ్ంకు లోన తీసుకొని కటుట్కునన్ ఇలల్ది. ఇపుప్డు ఇలా చచిచ్పోయి వెళిళ్పోతునాన్డు ఒంటరిగా. తన కుటుంబానికి తను ఇక
లేడు అనుకునాన్డు పొంగి వచేచ్ దుఃఖానిన్ ఆపుకుంటూ.
తను ఇపుప్డు వెళేళ్ది యముడి దగగ్రకా? అసలు యమలోకమనేది ఒకటుందని తనకు సినిమాల దావ్రానే తెలిసింది. ఇపుప్డు
సవ్యంగా చూడబోతునాన్డు. తనని ఎలా శికిష్సాత్రు? నూనె బాండీలో వేయించడం, సూదులతో కుళళ్బోడవటం లాంటివి ఉండవు కదా కొంపదీసి?
అయినా శికిష్ంచడానికి తను చేసిన నేరమేంటి? ఎవరినీ ఎపుప్డూ మోసం చేయలేదు. నిజాయితీగా కషట్పడి చదువుకొని పైకి వచాచ్డు. ఇలా ఆలోచిసూత్
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తను చేసిన తపుప్డు పనులు ఏమునాన్యా అని ఆలోచించాడు. పెదద్గా ఏమీ తటట్లేదు. కాసత్ తృపిత్గా అనిపించింది. అలాగే చేసిన మంచి పనులు కూడా
పెదద్గా తటట్లేదు. అసలు ఈ యమదూతను అడిగితే విషయాలనీన్ తెలుసాత్యి.
తను చనిపోయిన విషయం అరధ్మవగానే, తాతాక్లికంగా, దుఃఖానిన్ పకక్నబెటిట్ ఇకమీదట జరగబోయే దాని గురించి ఆలోచిసుత్నాన్డు
జగదీష. గాలోల్ ఇదద్రూ పర్యాణం చేసుత్నాన్రు. ఎంత వేగంగా వెళుత్ంది తెలియటంలేదు.
“సర మీ పేరేమిటనాన్రు?”
“సదుషుట్డు..”.
“నాకొక్నిన్ డౌటస్ ఉనాన్యి? తీరుసాత్రా?” అడిగాక, అసలు ఈ యమదూతకి ఇంగీల్షు వచాచ్ అని అనుమానం వచిచ్ంది జగదీష కు.
“డౌటస్” అనన్ పదం తెలుగులో చెబుదామనుకునాన్డు.
“నాకు అనిన్ భాషలు వచుచ్...అలాగే నువువ్ మనసులో అనుకునేదంతా నాకు తెలుసు..” చెపాప్డు సదుషుట్డు.
“వామోమ్ ఇంకా నయం వీడిన్ మనసులో బండబూతులు తిటుట్కోలేదు..” మనసులో అనుకొని నాలికక్రచుకునాన్డు జగదీష
యమదూతకు ఇది కూడా తెలుసుత్ంది అనిపించడంతో.
“ఇక నీ పర్శన్లకి జవాబు చెబుతాను విను. సాధారణంగా అందరికీ వచేచ్ అనుమానాలే ఇవి. నీ టైం అయిపోవటం వలల్ నువువ్
చచిచ్పోయవు. పర్తీ జీవి చనిపోయే తేదీ, టైము ముందుగానే డిసైడ అయి ఉంటుంది. నువువ్ చేసిన మంచి, చెడు అనీన్ మా దగగ్ర రికారడ్స్ లో ఉంటాయి.
చెడడ్ పనులకి నీకు శిక్ష తపప్దు. నువోవ్ దొంగవని యమలోకంలో ఎవరో మాటాల్డుకుంటే వినాన్ను. ఇంకో ఐదు నిమిషాలోల్ మనం యమలోకం
చేరుకుంటాము..”
“నేను దొంగనా? ఏంటీ దారుణం? ఖచిచ్తంగా అందరూ పొరబడాడ్రు. ఇంకవరినో తీసుకురాబోయి ననున్ పటుట్కెళుత్నాన్రు. అనాయ్యం
ఇది.” కలోల్ కూడా దొంగతనం చేయలేదు అని ఆవేశంగా అనబోయి ఊరుకునాన్డు రాతిర్ వచిచ్న కల గురుత్కువచిచ్.
“పైకి వెళాత్ంగా. అకక్డ అనీన్ తెలుసాత్యి” చెపాప్డు సదుషుట్డు కుల్పత్ంగా.
“సర. మనం ఏ సీప్డులో వెళుత్నాన్ం ఇపుప్డు? ఏమీ అరధ్ం కావటేల్దు.. కాసత్ నెమమ్దిగా వెళుత్నటుట్గా అనిపిసుత్ంది? ” అడిగాడు.
తొందరగా వెళిళ్ తను దొంగను కానని తేలేచ్యాలని ఆతర్ంగా ఉంది జగదీష కు.
“దాదాపు లక్ష కిలోమీటరుల్ గంటకి..”
గుండె ఆగినంత పనైంది జగదీష కి ఇది విని. ఇదేమి సీప్డు బాబోయ. గుండె ఆలెర్డీ ఆగిపోయింది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే
ఇంకేమైనా ఉందా?
యమలోకం చేరుకునాన్రు ఇదద్రూ. ముఖదావ్రం వైపు నడవటం మొదలు పెటాట్రు. దారిలో ఏవో ఊహించుకునాన్డు యమలోకం ఎలా
ఉంటుందా అని. అయితే తను ఊహించుకునన్టుట్గా ఏమాతర్ం లేదు. కనీసం యమలోకం అనన్ బోరుడ్ కూడా లేదు. ఏ మాతర్ం భయానకంగా లేదు.
అంతా పర్శాంతంగా ఉంది చుటుట్పకక్ల. ఆలోచిసూత్ నడుసుత్నన్ంతలో ముఖ దావ్రం చేరుకునాన్రు. దావ్రం దగగ్ర ఓ నలుగురు నుంచొని ఉనాన్రు.
చూడటానికి సదుషుట్డు లానే ఉనాన్రు చేతులోల్ పొడవైన బలాల్లతో. కాపలా వాళల్నుకుంటా. సదుషుట్డు వారికి ఏదో సైగ చేసాడు జగదీష ను చూపిసూత్.
వారు ఓ మారు జగదీష ను తేరిపారా చూసి లోపలకి పంపించారు. వారేమైనా తన వైపు జాలిగా చూసుత్నాన్రా అని ఓర కంట గమనించాడు జగదీష.
అలాంటిదేమీ కనిపించలేదు. అసలు ఈ యమలోకంలో ఎవరికీ ఎకెర్స్ప్షనస్ ఉండవనుకుంటా. కాసత్ నిరుతాస్హంగా అనుకునాన్డు. ఏం జరగబోతుంది
లోపల? కాసత్ కుతూహలంగా, భయంగా అనుకుంటూ యమలోకంలోకి అడుగుపెటాట్డు.
తనలాంటి వారు ఎవరైనా కనబడతారేమోనని చూసాడు. ఎవరూ లేరు. చుటూట్ చూసాడు. అదో పెదద్ గదిలా ఉంది బంగారు రంగు
గోడలతో. ఏవో సంసక్ృత శోల్కాలాంటివి రాసునాన్యి గోడల నిండా. ఎదురుగా ఓ సింహాసనం, దానికి ఓ పకక్ ఓ బోను కూడా ఉంది కోరుట్లో ఉనన్టుట్గా.
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తనని ఇపుప్డు అందులో నుంచోబెటిట్ విచారణ చేసాత్రా? సదుషుట్డు జగదీష ను లోపలికి పంపి తన పని అయిపోయినటుట్గా అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయాడు.
ఇంకో నలుగురుకి ఇవాళ మూడబోతుందని చెపాప్డుగా. అకక్డికే వెళుళ్ంటాడు. ఎవరో వారు పాపం. జగదీష జాలిగా అనుకునాన్డు మనసులో.
ఈలోగా ఎవరో ఇదద్రు యమకింకరులు ఎకక్డనుంచో వచిచ్ చెరో వైపు జగదీష చేతులు

పటుట్కొని విచారణకు బోను దెగగ్రకి

తీసుకువెళాళ్రు. బోనులో నుంచునాన్డు జగదీష. ఇదద్రు యమకింకరులు బోనుకు చెరో వైపు నుంచొని ఎవరికోసమో ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
మొదట చితర్గుపుత్డు వచాచ్డు చేతిలో ఏదో లావాటి పుసత్కంతో. సినిమాలోల్ చూసి, చితర్గుపుత్డంటే ఏదో కమెడియనాల్
ఉంటాడనుకునాన్డు జగదీష. అయితే అందుకు విరుదధ్ంగా ఉనాన్డు. దాదాపుగా సదుషుట్డిలానే ఉనాన్డు. మెడలో గొలుసులు కాసత్ తేడాగా, హుందాగా
ఉనాన్యి. అలాగే తలమీద ఓ చినన్ కిరీటం కూడా ఉంది. చితర్గుపుత్డు ఏమీ మాటాల్డకుండా ఓ పకక్గా నుంచునాన్డు యముడి కోసం ఎదురుచూసూత్.
జగదీష జరిగేది కాసత్ ఉతాస్హంగా, భయంగా చూసుత్నాన్డు.
యముడు వచాచ్డు మరికాసేపటికి. నేరుగా సింహాసనం మీదే కూరొచ్ని పర్తయ్క్షమైనాడు. చితర్గుపుత్డు, యమకింకరులు తలలు వంచి
యముడికి అభివాదం చేసారు. జగదీష కూడా చేతులు జోడించి నమసక్రించాడు. ఓ సారి యముడిన్ తేరిపార చూసాడు. చితర్గుపుత్డు, యమకింకరల్కంటే
బాగా పొడుగాగ్, నలల్గా, బలంగా, భయంకరంగా ఉనాన్డు. తల మీద భారీ బంగారు కిరీటం. ఇకక్డ కాబటిట్ సరిపోయింది కానీ, భూలోకం మీద ఇలాంటి
వాళుళ్ ఉంటే, జనాలు భయంతో చచేచ్వారు. మనసులో అనుకునాన్డు.
విచారణ పార్రంభమైంది.
“పర్భూ, ఈ పాపి ఒక దొంగ. ఎనోన్ దొంగతనాలు చేసాడు...లక్షల రూపాయలు కొలల్గొటాట్డు..” అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోతునన్
చితర్గుపుత్డిన్ మధయ్లోనే ఆపాడు జగదీష అసహనంగా, ఒకింత కోపంగా.
“పర్భూ, ఏదో పొరపాటు జరిగింది. నేను దొంగను కావటం ఏంటో అరధ్ంకావటేల్దు. ఎవరో దొంగను తీసుకురాబోయి, మీ భటులు
పొరపాటున ననున్ ఇకక్డకు తీసుకువచాచ్రు. ఆఫీసులో చాలా పనులునాన్యి. దయచేసి ననున్ వెంటనే వెనకుక్ పంపండి ..” చెపాప్డు.
“పొరపాటుల్ జరగడానికి ఇదేమీ భూలోకం కాదు. పైగా ఇదేమీ కోరుట్ కాదు, నీ నేరాలు నిరూపించడానికి. మా రికారడ్స్ పర్కారం, నువువ్
చేసిన పాపాలు పర్భువుకు వినన్వించడమే నేను చేసేది. మధయ్లో మాటాల్డటానికి నీకు అవకాశం ఉండదు..” చితర్గుపుత్డు చెపాప్డు కోపంగా.
యముడు కాసేపు మౌనంగా, గంభీరంగా ఉండి, చితర్గుపుత్డి వైపు చూసి జగదీష కు అరధ్మయేయ్లా వివరంగా చెపప్మనన్టుట్గా
తలాడించి సైగ చేసాడు. జగదీష కు ఏమీ అరధ్ం కావటంలేదు. వీళుళ్ ఖచిచ్తంగా పొరపడాడ్రు. లేకపోతే తను దొంగతనం చేసి లక్షలు కొలల్గొటట్డమేంటి?
“చూడు పాపి...” అంటూ ఎదో చెపప్బోయాడు చితర్గుపుత్డు.
“నేనే పాపం చేయలేదు.. ఇలా ననున్ పాపి అని పిలవటం దారుణం. నేను చేసిన దొంగతనమేంటో ముందు తేలచ్ండి...” అసహనంగా
అరిచాడు.
“అలాగే. పర్భువులవారు నీకు అరధ్మయేయ్లా చెపప్మనాన్రు కాబటిట్ చెబుతాను. సాధారణంగా ఇలా వివరించి చెపప్టం, నేరం
నిరూపించటం లాంటివి ఇకక్డ ఉండవు. ఇకక్డికి పాపులు మాతర్మే వసాత్రు... నువువ్ కూడా అంతే.. ఇపుప్డు నువువ్ ఎందుకు దొంగవో చెబుతాను..”
చితర్గుపుత్డు ఏం చెబుతాడో అని కుతూహలంగా, కాసత్ అలజడిగా చూసుత్నాన్డు జగదీష.
“నువువ్ దొంగవెలా అయాయ్వో చెపేప్ ముందు అసలు నీకు మా రూలస్ పర్కారం దొంగతనమంటే ఏంటో తెలియాలి. ఇతరులకు
సంబంధించిన ధనమో, ఆసోత్, వసుత్వో అకర్మంగా సంపాదించడానిన్ దొంగతనమంటారు...”
“అవును... మా దగగ్ర కూడా దొంగతనం డెఫినిషన అదే... ఈ రూలు పర్కారం నేను దొంగనయేయ్ ఛానస్ లేదసలు..” చెపాప్డు జగదీష.
“ఇపుప్డు చాలా తేలికగా నువువ్ ఎందుకు దొంగవో చెబుతాను.. నువువ్ నినన్ ఆఫీసుకి వెళూత్ కారోల్ వినన్ది ఏ సినిమా పాటలు?”
“......” సినిమా పేరు చెపాప్డు జగదీష ఎందుకు ఈ పర్శన్ అడిగాడో అని తికమక పడుతూ.
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“ఆ పాటలు నువువ్ అకర్మంగా నెట లోంచి డౌనోల్డ చేసుకునన్వి... అవి పేల్ చేయడానికి నువువ్ వాడింది నీ ఆఫీసు పెన డైరవ... ఇపుప్డు
చెపుప్ నువువ్ దొంగవా కాదా?”
“ఇది అనాయ్యం.. ఇలాంటి చినన్ విషయాలు కూడా దొంగతనాలేనా?”
“ఇవేవీ చినన్వి కాదు. పైగా దొంగ మా లెకక్లో దొంగే. చినన్దొంగ పెదద్దొంగ అంటూ ఉండరు. ఇవి మాతర్మే కాదు. నువువ్ ఇంకా
ఎనోన్ రకాల దొంగతనాలు చేసావు. ఆఫీసులో నీ జూనియర చేసిన పనిని నువువ్ చేసినటుట్గా బాసు దగగ్ర చెపుప్కోవటం, టాకస్ తగిగ్ంచుకోవటానికి దొంగ
అదెద్ రసీదులు, దొంగ డొనేషనుల్ సృషిట్ంచటం, ఆఫీసు ఫోనోల్ పరస్నల కాలస్ చేయటం, మందు బిలస్ ఫుడ బిలస్ గా మారిచ్ కెల్యిమ చేసుకోవటం, ఆఫీస
అసిసట్ంటల్ను ఇంటి పనులకు వాడుకోవటం, దుకక్లా ఆరోగయ్ంగా ఉండి సిక లీవ పెటట్డం, కసట్మరస్ కోసం కొనన్ గిఫట్ ఐటమస్ మిగులుచ్కొని ఇంటికి
పటుట్కెళళ్డం, ఆఫీసు కారు ఇంటి పనులకు వాడటం, చిలల్ర సరిగాగ్ చూసుకోక షాపువాడు ఎకుక్వ డబుబ్లిసేత్ సంతోషంగా జేబులో వేసుకోవటం, కరెంటు
బిలుల్ తగిగ్ంచడానికి మీటర టాంపరింగ చేయటం, ఫాయ్మిలీతో బయటకు వెళిల్, ఆ ఖరచ్ంతా కంపెనీ ఖరుచ్గా చూపటం, రకరకాల పైరేటెడ సాఫట్ వేరుల్,
సినిమాలు డౌనోల్డ చేసుకోవటం, ఆఫీసు సేట్షనరీ ఇంటికి పటుట్కెళళ్డం. అంతెందుకు దికుక్మాలిన వీడియోలు ఆఫీసు టైములో అందరికీ వాటస్ప లో పంపి
వారందిరి ఆఫీస టైం వేసుట్ చేయటం కూడా మా లెకక్లో దొంగతనమే.. ”
మూరఛ్పోయినంత పనైంది జగదీష కు.
“నువువ్ బతికుండగా నీ జీతం ఎంత?” అడిగాడు చితర్గుపుత్డు
“రెండు లక్షలు...”
చితర్గుపుత్డు ఒకక్సారి గొంతు సవరించుకొని మళీళ్ చెపప్టం మొదలుపెటాట్డు.
“నీ ఆఫీసు వారానికి ఐదు రోజులు కాబటిట్, నీ జీతం గంటకు పదాన్లుగు వందలు. నువువ్ రోజూ ఆఫీసుకు గంట ఆలసయ్ంగా వెళిల్,
గంటకు పైగా పనికిమాలిన కబురుల్, పరస్నల ఫోన కాలస్, ఈమెయిలస్, పరస్నల పనులు, ఇంటరెన్టోల్ టైంపాస లాంటివాటికి వెచిచ్ంచావు కాబటిట్, రోజుకు
దాదాపుగా మూడు వేల రూపాయలు ఆఫీసునుండి అకర్మంగా సంపాదించావు నీ జీతం రూపంలో. అంటే సంవతస్రానికి ఏడు లక్షల ఇరవై వేలు... ఇది
నేరుగా నువువ్ కొలల్గొటిట్న డబుబ్.. ఇది కాక, ఈ రెండుగంటల వృధా సమయంలో ఆఫీసువారికి ఖరచ్యేయ్ కరెంటు, నీళుళ్, నీ వలల్ ఆలసయ్మైన పనుల వలల్
నీ కంపెనీకి పెరిగే ఖరుచ్, నినున్ చూసి నీలాగే తయారయే నీ కింది ఉదోయ్గులకి ఆఫీసువారు ఈ విధంగా పెటేట్ ఖరుచ్.. ఇవనీన్ నీ అకర్మ ఖాతాలో జమ
అయిన డబుబ్..”
జవాబేంచేపాప్లో అరధ్ం కాలేదు జగదీష కు. ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు. ఇపుప్డు పూరిత్గా అరధ్మైంది. చితర్గుపుత్డు చెపిప్న పర్తీ
విషయం నిజమే. అనీన్ దొంగతనాలే. తనొక గజదొంగే అనిపిసుత్ంది. సందేహం లేదు. కానీ ఒపుప్కోవాలంటే నరకంలా ఉంది. తనునన్ది కూడా నరకంలోనే
అని గురుత్కువచిచ్ంది.
“ఇపుప్డు అరధ్మైందా నువువ్ ఎందుకు పాపివో?” ఎగతాళిగా అడిగాడు చితర్గుపుత్డు. మౌనంగా తలదించుకునాన్డు జగదీష ఏం
చెపాప్లో తెలీక.
యముడు కింకరల్కి ఏదో సైగ చేసాడు. ఎదురుగా ఏదో దావ్రం తెరుచుకుంది. పాపులను చితర్హింసలు పెటేట్ గదికి అది దారి. హింసకు
గురవుతునన్ వేలమంది పాపుల గావుకేకలు వినిపిసుత్నాన్యి గటిట్గా. జగదీష ను అకక్డకు ఈడుచ్కు వెళళ్టానికి యమకింకరుల్ దగగ్రకు వచాచ్రు.
“నో.... నేను దొంగను కాను..” గటిట్గా అరిచాడు జగదీష పటట్రాని భయంతో..
“ఏంటండీ? ఏమైంది?” భారయ్ లకిష్ అడిగింది.
“నువువ్ కూడా నరకానికి వచాచ్వా లకీష్?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు జగదీష. అడిగాక చపుప్న లేచి కూరుచ్నాన్డు. కళుళ్ తెరిచి చుటూట్
చూసాడు. తన ఇలేల్. మంచం మీదే ఉనాన్డు. జరిగినదంతా కల అని అరధ్మైంది. రెండవ కల. చెపప్లేని రిలీఫ గా అనిపించింది.
గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు. ఎంత భయంకరమైన కల. అలారం మోగింది గటిట్గా.
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“ఏదైనా పీడకలా?” భారయ్ అడిగింది కుతూహలంగా.

జవాబు చెపప్కుండా మంచం దిగి దేవుడి పటం దగగ్రకు వెళిళ్ మనసూప్రిత్గా దండం పెటుట్కునాన్డు. ఎనోన్ ఆలోచనలు
చుటుట్ముటిట్నయ. కాఫీ తాగుతూ, పేపర చదువుతూ, ఆఫీసుకు రెడీ అవుతూ ఆలోచిసుత్నాన్డు తనకు వచిచ్న కల గురించి.
కలోల్ చితర్గుపుత్డు చెపిప్ంది ఎంత నిజం. పర్తీ వాళుళ్ తెలిసో తెలీకో ఎనిన్ తపుప్లు చేసుత్నాన్రు. ఆఫీసు సమయం వృధా చేయటం
దగగ్రనుంచి ఎనోన్ రకాల దొంగతనాలు ఎంతో మంది అలవాటుగా, దరాజ్గా చేసుత్నాన్రు. మొదటి కలలో తను చేసిన దొంగతనానికీ, రెండవ కలలో
వివరించినటుట్గా తను చేసిన దొంగతనానికీ ఏ తేడా లేదు!! ఇంత చినన్ విషయం ఇనాన్ళుళ్గా తనకి తెలీదు. ఇక మీదట ఏ దొంగతనం తను చేయటానికి
వీలేల్దు. గటిట్గా నిరణ్యించుకునాన్డు జగదీష.
టిఫిన చేసి ఆఫీసుకు బయలుదేరాడు. వెనకనుంచి చరణ గటిట్గా అరిచాడు. “నానాన్, నా పార్జెకట్ పేపరస్ నీకు ఈమెయిల చేసాను.
వంద పేజీలు ఉంటాయి కనీసం. వచేచ్టపుప్డు ఆఫీసులో పిర్ంటౌటస్ తీసుకొనిరా. మరిచ్పోకు”
“అలాగేలే” అనబోయి ఆగాడు జగదీష.
ఇంటోల్కి తిరిగి వెళిళ్, “ఆఫీస పిర్ంటరు, పేపరస్ మొదలైనవి పరస్నల పనులకు వాడటం తపుప్. అది ఆఫీసు డబుబ్ను దొంగలించడంతో
సమానం. ఈ ఐదు వందలు తీసుకొని, నువేవ్ నీ పార్జెకట్ పేపరుస్ పిర్ంట చేయించుకో” చెపాప్డు ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ చరణ చేతిలో డబుబ్ పెడుతూ.
చెపాప్క మనసులో తృపిత్గా, సంతోషంగా అనుకునాన్డు జగదీష “నేను దొంగను కాను”.
PPP

¬MLjô¥cÂ(¥y)¬MLjô

Ä¿¸¼

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
− GHPn÷^kOqj ¥cMcÓÂ GH^ï¸Py ¥qÓMLPoÍj. öGH¥qÚFLjFLï GH^ïMoj − GHPn÷^k¿ï ¥q_È¸¼ MLjVFL$qOqMnjÎ ‚Oqjá¸Á. Mn¸¥q^ÓXhô
FcÓj$o+" ö¥hCL¸ ®¸=h ¬Oqj$qjÓ Ä£jÍ On¸<j ¥x^jæ$qÍjÓj ¥q=hæ¸¼, μ¥q EcFy÷ ö_CLjŠ CnOqjMLl¥yGS¸ ¥hO~Bc¥x^jæ rH=hæFLGHlð<j ¬Á
μ¥q MLkÁ¿ GHPn÷^kOqj. öGH¥qÚFo rHÍíMLjÂfRPe MLlFLï GH^ï¸ ö¥qMojgH MLjj¸ÍjŠ ×.Oqj$qjCLk ¯}Sæ ®¸¨Nqk ¥q¸rHÂ¢Pe − GHPn÷^k¿ï
−ö¥qÄj¸¼¸Á.
®GHlð<j Mn¸¥q^ÓXhô ¥x^jæŠ »O~¥iÓj PoMLl. Í$qÜOy÷Fo MnkO|Ój, ¨ MLkO|æÓj, rSðFLûO|Ój MLÔoáTdtj. öGHÀ£Mc<j TdïFcÓ$qÁ¥h
MnWc"¥q GS_jò Po¥qJwCo Ój¸»¤Cy GSO~GS¿ Mc=h¥é JwCLjFcï<j. CLFL Í$qÜOqŠ MLÔoáÄ ¥éMLÓ¸ ¬OqjMLl KoO~Po.
rHÂÄj=h FcO~Nqj* ¬<èMnjÎFL ÀOqj$qj+"Š, ¬bÁ¥q öCc$qj+"Š ¬ÓMc^j GH¨ ¬FcOy$qõ¸Cy MLj¸ÔcFL GH@~è<j. ‚CLjOqj »¤CL
¥cPo½¡Py gSÂNqjO| ®¸^O| ÔLÍjMLlCy¸Á. ¬MLGSO~Ój ¬GHlðÓj rH¿$ctj$cÂ¢ Mn¸¥q^ÓXhô¥h −EcNqj¸, ¬ML¥cQcÓj rHOq$qPoÍj.
Mn¸¥q^ÓXhô Š^jæÄjGRF| Š=hæFc, Š^jæ@~ŠÓj Š=hæFc, PoGSjÓj ¬Æ÷Fc $yEcML¿ ¯CL Ó¸¥q MojCLPe MLl¸Á.
Oy¾ePe$o °ÍNqj¸ GHÁ$q¸^ÓŠ Mn¸¥q^ÓXhô ¬Oqj$qjÄ£jÍ ¥x^jæ CLÓjGHl À£fS¸Á. On¸@y ¬Oqj$qjÄ£jÍ =nÎÓO| ŠöO~<j
O~MLj¥qßGRêŠ ¬Ení¥h¼áFL ¥x^jæ$qÁ ®¸¥c CnOqMLPoÍj. EoMLl¨ IJw=y¥h Í¸<¸ rH^jæŠÂ ²CLjëgH^ Ä£jÍ ‚Oqjá¸Á.
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Mnk=cOqj rSÎ¥hP| QLKcíîÂï _=hæ ML¼á¸Á AKLkGR*¸ ¬Â ¬OqíîMLjtjõ¸Á. AKLkGR*¸ ¥x^jæMLjj¸Íj _¸¨ −fH Tdæ¸@| MoGSjëFcï<j.
AKLkGR*¸ − ±Oy÷ −O|.²¸fH @~¥qæOo ¥cÍj. ¬¸Í¿¥i CLÓPy FcÓj¥qPy °¸=c<j. MLOqjGSŠ Mn¸¥q^ÓXhô¥h KcKctj ¬tjFc, ±Wy"
¬¸ÍOqk ‚@~ `KcKcN|j` ¬Fo fHÓjTdëOqj.
''²¸¥q^ÓXiô! ¶ fS$qOn=| rH=næ, ¬»ÜrH=næ ¬¸Íj¥yMo'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸ ÔLFLjMLl$c. Mn¸¥q^ÓXhô¥h ¬OqjMLl KoOqMLjÂ CnÓjGSj.
''®¸¥c KyBi ¥cPoÍj KcKcN|j! ‚OqjáÂ ¥cIgH Cc$qjCLk °¸<j. KyBi ¬ML$cFo ®Tdë'' ¬¸Á.
''fS$qOn=|Š ¥cIgH öIgHNqk?'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸ FLMLløCLk. ¬¥qÚ@o °FLï GSkæP| PeŠÚÂ ‚OqjáFcï<j.
''FLjMLlø fS$qOn=| ¥xFL¥qJwtjFc ²GHl<k Â¢Š ¥cIgH öIgHFo ¥qEc!'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô ‚@~ FLMLløCLk.
''³¸ MLÍjíPo. ®GHlð@o =i Cc$xÔcá. μ¥qÚ ÂMLjjGR¸... FcO~Nqj*FLj ÔLkfS ®¸×nXLF| ÔoTvTdë'' ¬Â PyGHÆ¥h MnWc"<j.
MLjOy GHÁÂMLjjadÓPy ¬CL$c<j _Nqj=h¥h MLÔoáGS¿¥h ³My On¸<j KoO~Ój MLÔcátj. AKLkGR*¸ ML¼á ‚OqjáFcï<j.
''²Pe MLl¸Á McõJdOq¸?'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
''Â¢Š CnÆNqjÂEoMLjj¸Á KcKcN|j. ¬MLjô¥cPo÷M|. ¬OqjÄsSë À¿»O~MLl. ¬¨»Co ¥yJdÓj. ³EnÎFc MLk ¥qadæÓj À£Oo MLkOqÜ¸ ÔnGHlð
KcKcN|j. ÔL¼á Â¢ ¥q<jGHlFL GHl<Cc '' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô fS$qOn=| rH=næ, ¬»ÜrH=næ ®GSkë.
AKLkGR*¸ fS$qOn=| MnÆ»¸¼ $q=hæ$c ¶ ÍMLjjôPe$c<j. μ¥qTd¿ Mn¸¥q^ÓXhô¥éfS ÔLkfS ''¬Á ¬GS¸AKLML¸ ¥cÂ¢.. ®GHlð<j Â¢Š
²FoïWo"?'' ¬Fcï<j.
''MLjjrHÎð −Oq.j. Fc MLNqjGSjûŠ, Fc ¥qadæÓŠ GS¸_¸bÍ¸ ³Äj=h KcKcN|j?'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô.
''°¸Á ¬¸=o °¸Á. PoÍj ¬¸=o PoÍj. Â¢ ¥qadæÓj À£¿JwNoj GHFy=h °¸Á. FLjMoø¸ _OqjMLlPnCLë¥qÚOo÷Íj. FcO~Nqj* MnÎÍõ¸,
»¤CL ÔLÍjMLl, rHÈ" ¬Â¢ï ¬tjJwCctj. ¥cÂ¢.. ÂFLïFo μ¥q+"Š MLk=hÔcáFLj. ²Pe ¬Kcò?'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸ TdPyÔLFL$c.
''¬Eo¸=h KcKcN|j? Ôn^æ¸CL MLjÂfRÂ FLFLjï ®¥qÚ< rH^jæŠÂ ²ML¿¥y MLk=hMLø<¸ ³Äj=h?'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô ÂGRkæOq¸$c.
''FLjMLlø μGHlðŠ¸=cMy PoEy FcŠ CnÆNqjÍj. ¬¸Íj¥qÂ..'' GS¸Eoÿ¸$c ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
''¬Eo¸? ¬¸CL ¥cÂGHFc?''
''O~MLj..O~MLj.. Â¢ GS¸$qÀ FcŠ CnÆNqjEc? ÂGHlðPe¸=h MLjÂfRÄ FLjMLlø''
''¬tjCo ÔnGHlð. ®GRæMnjÎCo ÔoTdëFLj. PoÍ¸=o PoÍj. ³¸=y ÔnGHlð'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô ŠCLkÿÓ¸$c.
''FLjMLlø =nÎÓO| O~MLj¥qßGRêŠ ¥x^jæ $qÁ ¬Ení¥hÔcáM|. GS¸MLCLûO~Â¥h −@n¸ÀTdë<j?'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
''GHFnï¸<jMoÓj''
''Â¢ ®Ój÷ ¬Ení¥hÔcáMLFLj¥y ²¸CxGSjë¸Á?''
''FnÓŠ MLjOy On¸<j.. GS¸MLCLûO~Â¥h ®OqMnÎFcÓj$qjMoÓj''
''¬MLlFc? ¬Pe$o ¬Ení¥hÔoáMc=hPy ¥x^j÷, ¥cOqj÷, ®+j" Cy^CyJd^j ¯ MLjbÍõ ®¸¥y=h ‚@~ ¬Ení¥hGSjëFcïOqj CnÓjTd?''
¬Fcï<j AKLkGR*¸.
¬NnkMLjNqj¸$c ÔLkfS¸Á Mn¸¥q^ÓXhô.
''³¸^Á?'' ¬¸Á.
''$qO~óQLNqj¸'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸ CcgH$c fS$qOn=h ¿¸$qjÓj MLÍjÓjCLk.
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''¬¸=o?''
''¯ EoQL¸Py ×.FcAKc JdGH¸Pe ®¸CLPe rH¿»JwCLjFcï GS¸CcFL¸ PoÂ Í¸GHCLjÓj ²¸ÍOy °FcïOqj. ²Âï öGHNqjCcïÓj ÔofSFc
GS¸CcFL¸ ¥qÓ$qÂMc+j", $qOqóGS¸¼ MLßÁíîÔn¸ÍÂMc+j", $qOqóGS¸¼ CxÓ»¸ÔL_¨FL Mc+j", MLNqjGSjû ¬tjJwtjFL Mc+j"... Mc+"Š
GS¸CcFL¸ ¥cMcÓ¸=o μ¥q=o MLkOqÜ¸. ¬Pe¸=h Í¸GHCLjÓ ¬¸@~Âï, QLjö¥q¥qBcÆï À£GSjŠÂ IGHÓÁ¤¥qOq* ×.¿fH, ¬Ení$qOqóÄjÔoá ögSë
$qO~óQLNqj¸Py öGHMoQLrH<CcOqj'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
Mn¸¥q^ÓXhô¥h ¥x¸CL ¬OqíîMLjtjõ ¬Oqíî¸¥cFL^j÷$c °¸Á.
''öGHMoQLrH¨Co fHÓ÷Ój GHl<CcO~?''
''− ¬Ení $qOqóÄj¼áFL CLÆ÷ FLMLMLkTdÓj MnksSë GHl<CcOqj''
''¬MLlFc?'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô −QLáOqõJwCLk.
''¬GHlð@o ¬¸CL −QLáOqõJwŠ. ®¸¥c GHm¿ë$c ÄFLj. ¬Pe ¬Ení¥hsSë ¶ GS¸MLCLûOq¸Py On¸<j MLjk<j `Ó`¥cO~Ój
¥q+"ÔLk@xÔLjá. MLjFL ±Wy" ®ÍíO~@~+"Š ¬Pe ®fHð¸ÔcFo÷'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
''Â¢¥é=h PeAKL¸?'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô.
''³Ey −+" ¥qadæÓj ÔLk<Po¥q, FLjMLø¨»FL=o÷ −+k" `MLk ¥qadæÓj À£Oo MLkOqÜ¸ ÔnGHlð KcKcN|j` ¬¸=o ×cÆGH¨, fS=iPy
MLjFLŠ CnÓjûFLï @~¥qæOq÷ ÔoCL ®fHð¸Ôc'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
Mn¸¥q^ÓXhô −PyÔLFLÓj GH¿GH¿ÄbEcÓ JwCLjFcïtj. −¥qÆ, ¬MLGSOq¸ ³ GHFnÎFc ÔotjGSjë¸Á. − GHÂ CLFo ²¸ÍjŠ
ÔoNqj‚<Ík? ¶ GS¸MLCLûOq¸ ¥qGRæGH¨Co FcO~Nqj*Š GSOnÎFL MnÎÍõ¸ Ôotj¸ÔLMLÔLjá. »¤CLŠ MLj¸¼ ÔLÍjMLl ÔnfHð¸¼, GSOnÎFL GS¸_¸bÍ¸
ÔLkfS rHÈ" ÔoNnjjÔLjá.
''®¸¥c ²¸CLMLj¸Á ¥cMcPo=h KcKcN|j?'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô.
''¥cMcÆ£ ¬¸=o.. öGHNqjCLï¸ ÔnNqkõÆ.''
''FoFLj GHÂ¥xTdëFc?''
''Â¢¥é¸? ÂXoGH¸Pe''
''¶ FcÓjÜ ®fHð¸ÔLj. ¥qGRæGH¨Fc IGHÆCL¸ Í¥cÚÆ¥qEc! Fc GSMLjGSõÓj À£¿JwCctj'' ¬¸Á öJdbEoNqjGHmOqø¥q¸$c.
''¬¸CL MnjjCLë¸ ¥qGRæ¸¥cÂ¢ On¸<jFLïOq, MLjk<j ®MxøÔLjá. FLjMLlø GS¸MLCLûOq¸Jd^j @~¥qæO|$c¿ VfSð^Py÷Fo °¸@~Æ. IGHl<jè,
Kn<jè, MLj¸Íj, MLkŠ ¬Â¢ï −Wo" ÔLkGSjŠ¸=cOqj. FLjMLlø ¬¥qÚ<jFLï^j÷ ²MLø¿¥i CnÆNqjÍj. CnÆNqj‚<Íj''
''MLj¿ ¯ Oy»awæ¨ï, fHÓ÷Â MLÁPofS ²Pe?''
''Ä£j ±Oqjï¸¼ Ä£j ¬MLjôÂ OqMLjôÂ ®¥qÚ< rH^jæ. Â¢ Mnjj$qj¨¥h ‚CLj¿¥h ML¸¨rH<jCLj¸Á. FoFLj MLlFcï$c. FoFLj Oy¾e ML¼á
ÔLkTdë. FLjMLlø ÍjKcN|j sR¥|Ó ®+"Py GHÂ¥h ÍjKcN|j Mn+jëFcïFLÂ, GS¸MLCLûOq¸ ¬ML$cFo MLÔoáTdëFLÂ ¬¸Í¿¥i ÔnGHlð. Äj$qCcMLÂ¢ï FoFLj
ÔLkGSjŠ¸=cFLj'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
''GSOo. ¶ On¸<j Oy¾Ój =nÎÄjtjõ. −Py¼¸¼ ÔnJdë. ¯ PyGHlPy Â¢ öGHNqjCcïÓj FLjMLlø Ôntjõ'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô.
''GSOo! MLTdë'' ¬Â Po¼ _¸¨ TdæO|æ Ô|fS _NqjPoíO~<j AKLkGR*¸.
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−Oy×.¸Cc −PyÔLFLÓCy=o $q¨fH¸Á Mn¸¥q^ÓXhô. ²MLOnÎFc ²ÍjOqjGH¨Co `²¸CLMLj¸Á GS¸CcFL¸?` ¬Â ¬<j$qjCcOqj$cÂ¢
`²¸CL GS¸JdÁ¸ÔcM|?` ¬Â ¬<$qOqj. GS¸CcFL¸ MLßEcíîGHõ¸Py −ÍjŠ¸=cOqÂ MLjÂfR −QL. On¥qÚPx¼áFL GHXLjÓj ²$qOqŠ¸@~
°¸=cNqk?
Â×cÂ¥h $qOqó¸ bÍ¿¸¼FL öGHÀ£Td¿ CLÆ÷¥h, Ã<èŠ ¬JdNqj¸ ²GHlð<k Jv¸¼ °¸^j¸Á. öGHGSML¸ öGHÀTd¿¢ ögSë¥h GHlFLOqãFoô.
¥cÂ¢ ÔofSFL ¬GHlðÓj, Mnjj$qj¨ ¬FcOy$qõ¸, ‚CLjOqj ÔLÍjMLl, rHÈ"¥yGS¸ ¿}SÚ ÔnNqjõ¥q CLGHðÍj. ®GHlð<j CLFLŠ ¬¸CL¥q¸=o MLjOy
MLkOqÜ¸ PoÍj. ¶ On¸<j Oy¾Ój −Py¼¸¼FL CLO~øCL −GHÂ μGHlð¥yMcÓFo ÂOqêNqkÂ¥h ML¼á¸Á.
CLÆ÷Â ±OqjFLj¸¼ OqfHð¸¼¸Á. CLFLj ÍjKcN|j Mn+jëFLï^j÷ ÔnfHð Mnjj$qj¨Â, ‚CLjOqjÂ CLFLj PoŠ¸@~ GS¸MLCLûOq¸ °¸@o^j÷
MLkFLfS¥q¸$c fSÍíî¸ ÔofS¸Á. Jd}SJwO|æ ¥yGS¸ Mn+jëFcïFLÂ AKLkGRBcÂï À£GSjŠÂ fS=iPy VfSð^P|Š MnÈ" @~¥qæO|FLj ¥qÆTv¼á¸Á. ¥xÂï
GH¿¢XLÓj CLO~øCL @~¥qæO| ³ Cc¿¢[jFL VfSð^P|Py ×ctjF| ¬McøPy ÔnJdðOqj.
MLjO~ï<j °ÍNqjFoï =nÎÓO| O~MLj¥qßGRê ¥x^jæ CcWcÓj À£GSkë ''ÓÔLá¥cÚ! ®Á Â×.MojFc? ÍjKcN|j Mn+jëFcïMc?'' ¬Fcï<j
−QLáOqõ¸$c.
''¬MLlFLjO~! μ¥qÚ GS¸MLCLûOq¸Py MLjÈ¢" MLÔoáTdëFLj. FoFLj MLÔoáEc¥c ¥cGSë ¥qÂrH^jæŠÂ °¸<j. öJvÍjíFLï, TdNqj¸öCL¸ »¤CL
¥x^jæ À£GSjë¸Á. ³¸ ¥cMcÓFcï ÔLkGSkë¸<j'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô.
''¬Pe$o ¬¥cÚ!'' ¬Fcï<j O~MLj¥qßGRê.
''²¸¥q^ÓXiô FLjMnøÈ"JwCo Fc MnÎÍõ¸, ‚<j ²Pe$o?'' ¬Fcï<j FcO~Nqj* MLj¸ÔL¸Ä£jÍ FLj¸Ôo. ³Ey ¬<$cÓÂ ¬¨$c<j
¥cÂ¢ FcO~Nqj* μ¥q ÄbÍ¸$c −FL¸Í¸$cFo °Fcï<j. Mn¸¥q^ÓXhô Po¥qJwCo Ex¸$qCLFL¸$c ¬tjFc MLj¸Íj Cc$xÔLáÂ. fSOyfS}S
¥q_ÈGSjë¸ÍÂ AKLNqj¸PoÍj.
''MLk NqjMLjô ML¸¨rH<jë¸Á. ¬@~øF|û À£GSjŠÂ GS¸MLCLûO~Â¥h GS¿GH@~ ö$cGS¸ ®¸=y÷ GH@ofSJwCcFLj. Â¢ Oy$cÂ¥h MnÎÍõ¸
AKLkGR*¸ KcKcN|j ÔLkTdë<j. GSOoFc?'' ¬¸Á.
MnWc"ÆûFL Oy¾ O~Fo ML¼á¸Á. ¬¸Í¿¥i ¬GHð»¸CLÓj, rUÔLá¿¥qÓj ×cö$qCLëÓj ÔnGHð<¸ ¬tjJwNqk¥q Kcõ$qj GSOqjíŠÂ On©$c
°¸Á.
''_¸@nŠÚ, ÂFLjï ÍjKcN|j IGH÷tj=| ²¥hÚTdë. GHÍ'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
VfSð^P|Py ×ctjF| ¬tjõ¸Á. Mn¸¥q^ÓXhô ¬Eo MnjjÍ=hTd¿ ².fS Oqk¸Py °¸<^¸. ².fS, öIfH@|ã, »¤×.O| ML¸=h −bÍjÂ¥q
GSÍjJdNqkÓCy ²¸Cy Tz¥qOqõML¸CL¸$c °¸Á.
=nÎ¸ öGH¥cOq¸ _ÓMLOqíî¥qMnjÎFL −VOq¸, MLj¸ÍjÓj ®GSjëFcïOqj. =nGSjæÓj ×.Oqj$qjCLjFcïtj. MnjjÍ=h öGHNqjCLï¸PyFo Ä×.NqjML¸CL¸$c
IGHÓÁ¤¥qOq* ×.¿»¸ÍÂ CnÆfS Mn¸¥q^ÓXhô GS¸CyfR¸¼¸Á. ¬@~øF|û$c ÓXLOqkJdNqjÓj CLFL ¬¥{Ú¸^jPy MoTdOqj. FnÓ¥yTd¿
ÍjKcN|jFLj¸¼ MLk=c÷<jCLjFcïFLÂ, ¬¸Cc Tz¥qOqõ¸$c °¸ÍÂ ®¸=h Peõ¸<j IJwFLjŠ ÔofS MLk=c÷<jCy¸Á. ¬Á ¬bÍjFcCLFL
GS¸CcFL TdIGHÓõ ¥é¸öÍ¸. CLFLPe¸=hMc+j" ®¸¥c ¬tjEcOqj$qjOqj rHÎFo öGH¥qÚ$qÍjPy÷ °FLï^j÷FcïOqj. ¥cÂ¢, μ¥q+"Cy μ¥q+j"
MLk=c÷<‚<Íj.
AKLkGR*¸ CLOqÔLk ML¼á Mn¸¥q^ÓXhôÂ ÔLkfS Mn+jëFcï<j. FnMLjôÁ$c Oy¾Ój, FnÓÓj $q¨¼JwCLjFcïtj. AKLkGR*¸ MnjjÍ^
Mc¿¥h μ¥qTd¿ ML¼áFLMc<j, ®GHlð<j FnÓ¥yTd¿ MLGSjëFcï<j.
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MnjjÍ=y÷ CLFLj IJwF| ÔosSë °Ccûÿ¸$c MLk=c÷@o CLÆ÷, Mnjj$qj<j, ‚CLjOqj ®GHlð<j IJwFo ²CLë<¸ PoÍj. CLFLj‚@~
ÔnNqjõ<¸ CL»Ü¸ÔofS¸Á. AKLkGR*¸ Mnjjÿ¸Py ‚@~ MnjjÍ^¸CL °Ccûÿ¸ ¥qFLGH<^¸PoÍj. ³Ey Jw$x^jæŠFLïMc¨Pe °¸^jFcï<j.
²GHð=h¥qGHlð<j ²GHlð<j GHÂ GHmOqëMLlCLj¸Ec ¬Â ÔLkGSjëFLï^j÷$c °¸Á ¬CLÂ McÓ¥q¸. ö¥qMLj¸$c FLMLMLkTdÓj GHmOqëNqkõtj.
Mn¸¥q^ÓXhô MLjFLGSjûPy ¬ÂOqøÔLÂ¢NqjMnjÎFL AKcMLFL. CLÂÁ¥cÂ öJdBhÂ CLFLj MnkfS ×.FLôÂMLøKyCy¸Á. ¬Ey ¬ÍjóCLMnjÎFL
¬FLjAKLML¸. CLFLj »¤CLFLj ¥qFLïGHlð<j ‚@~ ®¸CL ¬GHlOqkGH¸$c CLFLFLj ²MLOqk ÔLk<PoÍj. ¬GHlð<j CLFLj öGHGSÄ¸Ôo Oy¾ MLOq‚
GHFLjÓj ÔoGSjŠ¸^k ¥qGRæGH<këFo °¸Á. ®GHlð<j Mo+ öGH¥cOq¸ JdÓj, GH+k", AKy×.FL¸, GH¿¢XLÓj ×.¿»JwCLjFcïtj. CLFLFy $c¾
_ÓjòPe ÔLkGSjŠ¸^jFcïOqj.
GS¿$cÜ @~¥qæO| ÔnfHðFL Oy¾Fo öGHGSML MoÍFL öJdOq¸AKLMLjtjõ¸Á. $qCL¸Py − KcbÍFLj ¬FLjAKLÄ¸¼FL Oy¾ ×cåGH¥q¸ MLTwë¸Á. −
Oy¾ GHEníÂÄjEo+" ö¥hCL¸ »¤CLFLj ¥qFLïGHlð<j ¬FLjAKLÄ¸¼¸Á. MLjÈ¢" ®Fcï+"Š ®GHlð<j. CLFLÁ ¥cÂ öJd*¸ ¥yGS¸ öGHGSMLMoÍFL.
GH¸<¸=h MLj$qÃ<èFLj ¥qÂ @~¥qæO| ÔoÀPy rH=hæ¸Á. μGHlðŠFLï KcbÍõCLFLj CLFLj Ä×.NqjML¸CL¸$c ÂOqø¿ë¸¼FL¸ÍjŠ μ¥qOq¥qMnjÎFL
CLßfHë. FLMLMLkTdÓj MnkfSFL Ã<è sH$qj _¸bEcÂï Cn¸ÔLj¥yMcÓ¸=o ÔnGHðPoÂ KcbÍ.
Ã<èFLj ¥qFLï McOq¸ Oy¾ÓŠ Oqk¸Py¸¼ _Nqj^Š ML¼á ÔLj^kæ ÔLk<Td»¸Á. MnjjVÂ¥h MLk}SÚ ¥q^jæŠFLï NqjjMLÀ
‚OqjáFLï Ä¤P|ÔnÎO|FLj −Nqk CyGSjŠ¸^k TdÚÂ¸$|Š À£GSj¥nWyë¸Á. ¥q+j" MLköCLMoj ¥qÂfHGSkëFLï −MnjFLj ÔLk<$cFo ²¥qÚ@y
ÔLkTdFLFLï AKcMLFL. − ¬MLkôtj CLFLFLj ²¥qÚ< $qjOqjëGH<jCLj¸EyFLÂ CLøOq$c Oqk¸Py¥h MLÔoáfS¸Á. CLFLj ‚@~ MnjjVÂ¥h MLk}SÚ
¥q^jæŠÂ $qÁPy ¥h=h¥i Í$qÜOq FLj¸ÔLj¸Á.
¬Oq$q¸^ ö¥hCL¸ TdÚÂ¸$|Š À£GSj¥nÈ"FL NqjjMLÀÂ MLjÈ¢" Ä¤P| ÔnÎO|Py À£GSj¥xGSjëFcïOqj. CnÓjGSjFLï MLjÂfRPe MLlFcï ²MLOy
$qjOqjëGH^æPo¥qJwtj¸Á. ¥q+j" ÔLksSë bÃ¢CLÿ¿BoXLBhPe °¸Á. CLFLFnMLOqk $qjOqjëGH^æ‚<ÍÂ ¯Td¿ MLk}SÚCyKc^j TdÚO|ñ ‚@~
¥q=hæFL^j÷¸Á. Mnjjÿ¸ ¥qFLGH<^¸PoÍj. ¼FLïfHPo÷. GHEníÂÄjÁ, ®OqMnÎ ³+j" °¸@xÔLjá. ¬¸CL ¼FLïMLNqjGSjûPyFo $qOqóbEcOqBc?
Mn¸¥q^ÓXhô MnFL¥hÚ ML¼á $qÁPy MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ ‚Oqjá¸Á. −PyÔLFLj÷ GH¿GH¿ÄbEcÓ JwCLjFcïtj. ®¸=hÍ$qÜOq MLjjGSÆí ²Pe
°¸Ey? Oy»fRæ Mnjj$qj<j GS¿$c MLj¸ÍjÓj MoGSjŠ¸^jFcï@y PoEy? »¤CL GS¿$cÜ ¥cPo×|¥h Mn+jë¸Ey PoEy. ¥hO~Bc ¥x^jæ öJvÍjíFcï,
TdNqj¸öCL¸ À£Twë¸Ey PoEy. =nÎÓO| O~MLj¥qßGRê ³EnÎFc GSVNqj¸ ÔoGSjëFcï@y PoEy. ¯ MLjbÍõ IJwFLj÷ ‚@~ ÔnNqjõ<¸ PoÍj. KcKcN|j
ML¼á‚@~ ÔcPe Oy¾Ótjõ¸Á. Äj»ÆFL TvMLjjôÓj ®¸¥c ®MLøFo PoÍj.
−Py¼GSjë¸<$cFo CLÓjGHl ÔLGHlð@nÎCo ÔLkfS¸Á. AKLkGR*¸ PyGHÆ¥h MLGSjëFcï<j.
''KcKcN|j! ¬¸Cc ŠPeTdNojFc?'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô Š¿¢á ÔLkfHGSkë.
''−...'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸ MLjj¥qëGS¿$c.
''ÔnJdë, FLjMLlø MLjj¸Íj _^æÓj GSOqjí¥y. −GSjGHöÀ Mc+j" Äj»ÆFL On¸<j ÓXLÓj ®ÔoáTdOqj. FLjMLlø ¥xFcï+j" Mc<MLÆfSFL
MLj¸ÍjÓj ‚@~ ®ÔcáOqj. GHÍ. MLjFL¸ _NqjPoíOqjEc¸'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
Mn¸¥q^ÓXhô _^æÓ Kcõ$| GSOqjí¥yML<¸ MnjjÍÓj rH=hæ¸Á. CLÓjGHl Í$qÜOq MLjÈ¢" ÔLGHlð@nÎCo AKLkGR*¸ $qÁ _Nqj^Š MLÔcá<j.
''AKLkGR*¸ $cOqk GHEníÂ¸Ey Fn¸_O| $qÁPy sHrR¸=| ¥yGHOo=| ÔnNqjõ<¸ PoÍj. μ¥q=o ³<jGHl. ®Pe ¬tjCo ¥qGRæ¸''
¬¸=y¸Á fSGSæO|. Mn¸¥q^ÓXhô¥h ³Ey ¬FLjMLkFL¸$c °¸Á. μ¥qÚ °Íj^jFL _Nqj^¥x¼á¸Á. AKLkGRBcÂï CyGSjŠÂ GHEníÂÄjEy Fn¸_O|
$qÁ¥éfS Mo$q¸$c GHOqj$nÀë¸Á. $qÁPy ¬<j$qjrH^æ$cFo ¬¥qÚ< ÍßQcõÂï ÔLkfS Tdì*jMLlPe ÂÓ_¨Jwtj¸Á.
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»¤CL MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ ‚OqjáÂ ³<jTwë¸Á. ¾^jæ ¼¸ÍOqML¸ÍOq$c °¸Á. Mnjjÿ¸ gHŠÚJwtj, ÍjGSjëÓj ¬GSëMLõGSì¸$c °Fcïtj.
''»¤Cc!'' ¬¸^k MnÈ" $q=hæ$c ¥{$qÆ¸ÔLjŠ¸Á. »¤CL Jv^æÄ£jÍ ÔntjõMofS CL¨Äj ad¥| ¬tjõ¸Á.
''FLjMLlø.. FLjMLlø ³Äj=h¥qÚ@~?'' ¬¸Á ¬NnkMLjNqj¸$c.
»¤CL Mnjjÿ¸Py KcbÍ, −QLáOqõ¸, −FL¸Íô ¥qÓ$qÆfS °Fcïtj.
''¬MLkô! MLÔcáMc ¬MLkô! FoFLj ÔL¼áJwCcFLMLkô'' ¬¸^k KcMLlOqjMLj¸Á »¤CL,.
AKLkGR*¸ ML¼á FnMLjôÁ$c CLÆ÷‚CLj+" CLÓÄ£jÍ ÔntjõMofS ¬FLjFLtj¸Ôc<j.
''¬MLkô! Mn¸¥q^ÓXiô ¥q¸$cOqj GH<Š. fSìÄjCL¸$c ‚Oyá, MLjFLGSjû ¥cGSë Á^MLl ÔoTwÚ. ¬Âï ÄGRNqkÓk ÔnJdëFLj'' ¬Fcï<j.
CLÆ£÷‚CLj+j" μ¥q+"Fx¥q+j" GH^jæŠÂ ®¸¥c ³<jGSkëFo °FcïOqj. AKLkGR*¸ ¥x¸CLsSGHl MLÙFL¸$c ±OqjŠFcï<j. ¶ ´Íj
ÂMLjjadÓj CLO~øCL CLÆ£÷‚CLj+j" CoOqjŠFcïOqj.
''»¤Cc! ³<jGHl −fH ¥csSGHl ÂQLù_íî¸$c °¸<j. Mn¸¥q^ÓXiô ³Á¤ MLjFL ÔoÀPy PoÍj. CcFx¥q=h CLÆsSë EnÎML¸ μ¥q=h CLÓjTdë^æ.
¬¸Cc AKL$qML¸CLjÂ ÂOqêNqj¸. MLjFL¸ ÂÄjCLëMLköCLjÓ¸. ®¸=hFLj¸¼ FLjMnøÈ"FL CLO~øCL FcO~Nqj* O~öÀ£ GH$qÓj MLjÈ¢" öCc$qj<j MnjjÍÓj
rH=cæ<j. fSOyfS}S À£öMLMnjÎ MLjk<j FnÓÓ¥é _ÓtjJwNqk<j. MLNqjGSjûPy μ¸^¿$c °FLï »¤CLFLj MLkNqjMLk^ÓCy =nÎÓO| O~MLj¥qßGRê
$qOqóMLÀÂ ÔoTd<j. »¤CL rHÈ" ÔoGSj¥yMLjFL$cFo ÃÔcBc ²CoëfS Jd¿JwNqk<j. ®¸=y÷ ³<jGSkë ‚OqjáFLï »¤CLFLj ¬FLjMLkFL¸ ML¼á ¯
@~¥qæO|Š ÔLkfHsSë, −OyFnÓÂ, ¬KcOqúF| ÔosSë CLÆ÷ öJdBcÂ¥h ¿}SÚ ¬Â ÔnJdðOqj. öAKLk* ÿCLõ ÔnNqjõPo¥q, »¤CL öJdBcÂ¥h ¿}SÚ
À£GSjŠFo bEnÎOqõ¸ Po¥q $qCLõ¸CLOq¸ PoÂ GH¿fSìÀPy »¤CLFLj fS=iPy VGSæP|Py ×ctjF| ÔoGSjëFcïFLÂ ÔnfHð, ¯ VfSð^P|Py Ôo¿ð¸ÔcFLj.
MLjOy On¸<j FnÓPy÷ GHlOqj<jJwfS, Ã<èFLj GS¸CcFL¸PoÂ ¥y=iQLøOqj÷¥h rH¸GH¥cÂ¥h ®Ôoá ³O~ð^j ÔoTdFLj. FLjMLlø ¬MLjô¥cÂ¥y ¬MLjôMnÎCo,
»¤CL ¬MLjô¥cÂ, ¬MLjô ¬Â ÔnGHlð¥yPoÂ ¬MLjô. ×.¿»¸Á gH<¥qÓ$c MLj¿áJwML<Moj MLjFL¸ ÔnNqjõMLÆfS¸Á. $qCcÂï CLÓjÔLjŠÂ
KcbÍGH¨Co ½¡ÄCL¸Py MLjj¸ÍjŠ Td$qPo¸. GS¸TdOq¸Py Mnjj$c<j GS¿$c Po¥qJwtjFc, ®¸=y÷ −<ÁŠÚ Po¥qJwtjFc ×.¿$o
¬FLO~íîÆMo'' ¬Fcï<j AKLkGR*¸.
ÀOqj$qjKyCLj, öCc$qjKyCLj AKLOqë $qj¿¸¼ ³Ey Oy¾ ¯ McOqë ÄFLMLÓfS MLGSjë¸ÍÂ CnÓjGSj. ¥cÂ¢ MLjjŠÚGHÔLáPeOqÂ »¤CL ½¡ÄCL¸
¬FcõNqj¸ ¬tjFL¸ÍjŠ CL^jæ¥yPo¥q JwCy¸Á Mn¸¥q^ÓXhô. CLFLj ²ML¿ Kc$y$qjÓ ¥yGS¸ GH¸=hÃ$qjMLlFL ®¸CL ¥qGRæGH¨¸Ey McWo"
GSÿ¥q¿¸ÔL¥qJwML<¸Cy, CLFL öQLMLj¸Cc _k¨ÍPy JwfSFL GHÂ¢ïOqtjFL¸ÍjŠ KcbÍ$c MLl¸Á Mn¸¥q^ÓXhô¥h.
¶ JdMLl$q¸^Š Mn¸¥q^ÓXhô adŠFLj¸¼ CoOqjŠ¸Á.
''KcKc! Mnjj$qj<j Oy$nÎFc, AKy$nÎFc, Nnk$nÎFc Mnjj$qj@o. MLj$c@o. MLj$c<j MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ GH<jFcï, ¥q¸ÔL¸ MLjj¸Íj ‚OqjáFcï
MLj$c<k MLj$qÁ¥éÚ. FoFLj $qÁ ¬Ení¥hÔcáFLj. $qO~óÂï ¬Ení¥hÔcáFLj. ¥cÂ¢, Ç¤PeÂï ¥cÍj. »¤CL Ec=hFL »¤CL ½¡ÄCcÂï GS¿ÁÍjíEc¸. =nÎÓO|
O~MLj¥qßGRï fH¿¥hMc@o$cÂ¢ Ôn<èMc<j ¥cÍj. ¨ö»¤ ÔLÁMc<j. Mc<j Fc MLk^ ¥cÍFL<j. Mc¨ï GH^jæŠÂ »¤CLCy rHÈ" ÔosSEc¥c MLÍÓFLj.
GS¸CcFL¸ PoÂMc+j" ²¸CyMLj¸Á ÓXLÓj [OqjárH<kë¸ CLÓö¥h¸ÍjÓj$c CLGHGSjû ÔoGSkë, $qj+k" $yGHlO~Ój ÀOqj$qjCLk, MLj¸ÍjÓk
MLkŠÓj Äj¸$qjCLk¸=o, EoMLl¨¼áFL GS¸CcFcÂï MLÁÆMoNqj<¸ ¬GHO~bÍ¸ KcKcN|j. GS¸CcFL¸ ¬FoÁ GSMLjGSë ½¡MLO~fS¥h EoMLl¨¼áFL
MLOq¸. FLjMLlø Fc¥n¸Cy ÔoTdMLl. ³Äj¼á Â¢ Oqj*¸ À£Oqjá¥y$qÓFLj KcKcN|j. »¤Cc! ×.¿»¸EoEy ×.¿»Jwtj¸Á. ³¨á PeAKL¸PoÍj.
O~MLj¥qßGRêFLj À£GSj¥x¼á Â¢Š rHÈ" ÔosS KcbÍõCL FcÁ. ÂÇá¸CL$c MLl¸<j'' ¬¸Á Mn¸¥q^ÓXhô.
''FLFLjï XLÄj¸ÔLj ¬MLkô'' ¬¸Á »¤CL.
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''fH¼áfHPe÷'' ¬Â −JdõNqj¸$c »¤CLFLj Í$qÜOqŠ À£GSjŠ¸Á Mn¸¥q^ÓXhô.
»¤CL PoCL MLjFLGSjûFLj¸¼ ¬GHO~bÍAKcML¸ FnMLjôÁ$c CxÆ»Jwtj¸Á. Mn¸¥q^ÓXhô GSMLjGSõÂ ²ÍjOqjÚFo À£OqjŠ, $qj¸@n Â_òO~Â¥h
CLßfHë$c Â^kæO~á<j AKLkGR*¸.
PPP

²<¸

ÕÔcNqk MLjÆ÷¥|
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.

''FLjMLlø GSøCLV$c ¥qDÍŠ¨MnÎFL¸ÍjMLÓFL Â¢Š ²ŠÚML$c ÄQo÷fR¸¼ ÔnJdðÆûFL ¬MLGSOq¸ PoÍFLjŠ¸=cFLj'' ¬Â FcCy GS¸AKcGR*
öJdOq¸bÃ¸¼FL MLõ¥hë MLk ¼Oq¥cÓ Š^j¸_ ÄjöCLj@o ¥cML<¸Cy ¯ °JwEcÝCL¸ ³ _ßÿEcóCcÂ¥h Ec¿CyGSjë¸EyFLÂ FoFLj GS¸¥y¼¸¼FL
MLk^ McGSëML¸.
− GHPn÷^k¿ ÔnOqjMLl$q^jæFL O~MLkÓNqjGHl MLj¸<GH¸Py ‚OqjáÂ °Fcï¸, MojÄjÍíOqMLjk. MoGSÄ¥cÓ¸ ¥cML<¸ MLÓFL
JvÍjíMcÆFc tj¸¥c Ôi¥q^j÷ ¬ÓjMLjj¥yPoÍj. ÔnOqjMLlPyÂ Â¢=h ¬ÓPo ÔLÓ÷$cÆ ¥nOq=cPnÎ MLjßÍjMLl$c GSðßÇGSkë sSÍ À£OqjGSjëFcï<j.
On¸<j ÂÄjadÓ ¥cÓ¸ ÂQLù_íî¸$c $q¨Ôc¥q, MLjÈ¢" CLFo ''ö¥h¸Í=h FnÓPy GH^ï¸ GHÂÄ£jÍ Ä£j tj¸=h¥x¼á FcöPy¾Ój
°FLïGHlð<j FoFy GS¸$qÀ $qMLjÂ¸ÔcFLj. Ä£j tjÍí¿ MLjbÍõ ³ ÄbÍMnjÎFL JvOqJvÔcáÓk PoMLl. $qCL FLÓAKnÎ ³+j"$c Ä£j¿ÍíOqk
¥iÔLjPe<j¥yML<¸ MLk¥nML¿¥i CnÆ£Íj. GSÓXL*¸$c fHÓ÷Ó¥h °Eyõ$cÓk, rHÈ"+k" ÔofS KcbÍõCLÓÂ¢ï À£OoáGSjŠÂ ÂXoGH¸$c Tv¸CL
tj¸=hPy `ÄjbÍjFL¸` ¥qDÍPy ×.¸^Pe ³ KcÍO~_¸Á¤ PoŠ¸@~ °FcïOqj ¥cÂ¢ Ä£j tjÍí¿ MLjbEcõ Fc¥éEy MnÆÀ ¥qÂfH¸¼¸Á.
MLjjAKcML¸$c FLjMLmø, MLjj¥qëGS¿$c −Ä@~!. ®Foï+" Ec¸GHCLõ¸ CLO~øCL Ä£j MLjbÍõ − `²<¸` ³Äj=y ²¸Íj¥y Fc¥éMLköCL¸ ¬Oqíî¸
¥cML<¸PoÍj. ³MnjÎ °¸^j¸Í¸=cM|?''
¬¨»FL MLõ¥hë Â×cÂ¥h MLk ¬FLïNqjõ¥h sSïfUCLj<j. Fc¥cÚÍj. ¥cÂ¢, $qCL¸Py MLk ¬FLïNqjõ¥i, FcFLï¥i ÔnGHlð¥yPoÂ ®_ò¸ÍjÓk,
−MnjCy Fc ösHMLjMLõMLVOq¸Py CLGHðÂGSOnÎFL GSÓV, GS¸öGHÁ¸GHm ¯NqjFL ÔxOqMLMLÓ÷Fo ÔL¥qÚ_@~ètj. ¬¸ÍjMLÓFL ¯NqjFL GHO~tj
MLjÂfR¥c<j, Â×.Moj. ¬¸Íj¥é, Fc¥q¸CLMLOq‚ ¬FLjAKLML¸Py¥h O~Â ÄGRNqkFxï¥qEcÂï QybÁ¸¼, MnÆ¥h À£fS Fc GSMLkbEcFcÂï
¥y¿FLGHlð<j `Â¢¥n¸Íj¥q`Â ÀOqGSÚ¿¸ÔLPo¥qJwNqkFLj.
¥cÂ¢ ®GHlð<j ¥xCLë$c MnjjÍPnÎFL ¬Ó×.¨Â ¬ÍjGHlPy °¸Ôo¸ÍjŠ öGHNqjÀï¸Ôo GHÂPy AKc$q¸$c $qCL ½¡ÄCcÂï fS¸VMLPy¥qFL¸
ÔoGSjŠ¸^k ®¸CLMLOq‚ $qMLjÂ¸ÔLÂ `MnÆÀ`¥h MLjkPeÓj ¬FoøfRGSkë GSø$qCL¸Pe MLk=c÷<Td$cFLj.
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''MnjjÍ^jï¸Ôi Š^j¸_ KcbÍõCLPoÄ¤ CnÆNqjŠ¸@~Fo rH¿$cFLj FoFLj. ¬Âï ÄGRNqkÓk FcFcï, ¬FLïNojõ ÔLkGSjŠFoMcOqj.
¬¸Íj¥éFoMnk ¥qDÍÓk, ¥qÄCLÓk O~GSjŠ¸^k AKcMLŠ¨$c °¸¨JwNqkFoïFLj. °Eyõ$q¸ ML¼áFL ³@~ÁPyFo FoFLj ösHMLjPy GH¨FLGHlð<j
¬GHlð@o rHWo"Äj^Â MLkMc+j" ¬<jèGH¨Co FLjMoø Mc+"Â μfHð¸¼, ¬¸Cc TdFLj‚Ó GHO~áMLl.
−MnjFLj FoFLj ösHÄj¸ÔcFLÂ CnÓjGSj. ¬¸Co. −MnjŠ Fc GH^÷ ²Pe¸=h AKcML¸ MLl¸Ey CnÓjGSjŠFo öGHNqjCLï¸ ÔnNqjõPoÍj FoFLj.
ÂFLjï MLjbÍõML¿ë$c GH¸fH¸¼, Fc ösHMLj¥qDÍÂ GSj#e¸CL¸ ÔoGSjŠFcïFLj. ¥q^ï¸ ¬<ŠÚ¸@~ °Eyõ$qGSjë@nÎFL ¬Ój÷<j MLGSkë¸=o, ²ML¿¥h
¬AKLõ¸CLOq¸ °¸^j¸Á?
®¥q −Mnj ÄGRNqj¸. ½¡ÄCL¸Py ÔLÍjMLm, °Eyõ$q¸ CLO~øCL GSÿ×.¸$c ×.¿$o GH¿BcMLj¸$cFo ÄMcVÂï −MnkÁ¸¼¸Á. ¥cFnÎCo
¬¸CL¥cÓ¸ CLFL CL¸ö¨¥h ÔoEy<j$c CcFLj ÔoGSjëFLï ¼OqjEyõ$cÂï MLj¿¥x¸CL¥cÓ¸ ¥xFLTd»¸¼, −NqjFL¥h ¬¸<$c °¸=cFLÂ MLköCL¸
ÔnfHð¸Á.
FoFL¸ÍjŠ μGHlð¥yML<Moj ¥cŠ¸@~ −MnjŠ MLj¿¸CL TdMLjO~íîõÂï ¬¸Á¸ÔcÓÂ GHÍMLCLOq$qÀCy −sHfSFL ÔLÍjMLlFLj MLjÈ¢"
öJdOq¸bÃ¸ÔLMLjFcïFLj. ¬¸ÍjMLÓ÷ −Mnj ÄEcõOqüCL rH¿», MLj¸¼ °Eyõ$cÂï GS¸JdÁ¸ÔLjŠ¸Á.
ÕÔc¸ÍGSAKcMcÓj ¥qÓ GSMLk×.¸ FLj¸¼ −Mnj AKcML TdøCL¸öCLõ¸ Jv¸EcÓÂ, ¬AKLjõÍNqj TdfUCcõÂï −MnjŠ GSMLj‚O~áFLj.
−Mnj ‚@~ ¬ÂïÄbEcPe FcŠ ¬FLj‚ÓMLÀNnjÎ, Fc KcbÍõCLÓÂ¢ï FoFLj GSö¥qMLj¸$c FnOqMoOqá@~Â¥h ²¸CL$cFy GSÿ¥q¿¸¼¸Á.''
GS¿$cÜ ¬¥qÚ@o −NqjFL ¬<jèCL»Pe<j.
''¬¸Cc Kc$cFo °¸Á. ®Í¸Cc Fc‚ CnÓjGSj. MLj¿ − `MnÆÀ` ²¥qÚ¨ï¸¼ ML¼á¸Á?''
''¬Eo ±fUGSjëFcïFLj. FoÂ¸CLMLOq‚ ÔnfHðFLÄ ¥éMLÓ¸ Fc GHOq¸$cFo °¸Á ¥qEc! FcBcÂ¥h On¸@y JdO~ùøÂï ‚@~ ÔLk<¸Eo
`GSÿ½¡MLFc`Âï ²Pe ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y$qÓ¸?
®GHlð¨GHlð@o FcŠ CyGSjëFLïÁ ³Äj^¸=o FoFcMnjŠ ³ÄjÔcáFLFLïEo −Py¼GSjëFcïFLj ¥cÂ¢ −Mnj ³Äj ¥yOqjŠ¸=y¸ÍFLïÁ ¥cÍj.
FoFcMnjŠ ¬ML¥cQcÆsSë, −Mnj FcŠ GSÿ¥cO~FLï¸Á¸¼ _ÍjÓj À£OqjáŠ¸Á. ¬¸Co¥cÂ¢, −Mnj CLFL¥nÎ CcFLj μ¥q GSøCL¸öCLMLõ¥hë$c CLFL¥é
CnÆ£Â CLFL ¬¸CLO~¸CLO~Py÷ EoÂ¥nÎ CLfHTwë¸Ey Fc¥hGHlð@o GSjñ¿Twë¸Á.''
''³Äj^Á?'' ¬¨$c@~NqjFL −öCL¸$c.
''sSøÔLáî!.. Fc öGHAKcML¸FLj¸¼ ÄMLjj¥hë''
''MLj¿ Á¤Â¥h Â¢ GSMLkbEcFL¸?''
''MLjOo¸ PoÍj. `¬FyõFLõ¸` ¬¸=o `MLjMoj¥q¸` ¥cÍÂ ö$qfU¸ÔL<Moj.''

PPP

ఆ చోటు ఈ రోజు ఖాళీగా ఉంది

చం మౌళి కళాయ్ణచ వరిత్

ఆ చోటు ఈ రోజు ఖాళీగా వుంది ……………..
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ఖాళీగా నే కాదు శూనయ్ం గా, నిసస్హాయంగా వుంది.

ఆ చోటుని నింపుతూ ఒక శాలీత్ కూరుచ్ంటూ వుండేది, పదామ్సనం వేసుకొని నిఠారుగా కూరుచ్ంటూ వుండేది. పర్పంచంతో సంబంధం
లేకుండా, మనసుస్ను పర్శిన్ంచుకొంటూ అతీతంలో వుండేది. నేను ఆమెను గమనించటం పార్రంభించి దాదాపు రెండు సంవతస్రాలు అవుతుండోచుచ్.
రోజూ ఉదయం మారిన్ంగ వాక. ఆదివారం నుంచి ఆదివారం వరకు, పౌరణ్మి నుంచి పౌరణ్మి వరకు. విరామం లేకుండా అలసి పోకుండా అలాగే కూరొచ్ని
కనిపించేది.. నాకే అపుప్డపుప్డు విసుగనిపించేది.ఎండ లో, ఎవరికోసమూ ఎదురు చూడకుండా , ఎవరిని పలకరించకుండా, ఏమి మాటాల్డకుండా ..........
అటాల్ కూరుచ్నేది. ఆ కూరోచ్వడంలో కూడా ఎంత ఓపిక!. అది ఓపిక కాదేమో!? నిరేవ్దం అనిపిసుత్ంది. ఒకోక్ రోజు ఆగి అడిగేసేత్ తెలుసుత్ంది కదా అని
అనిపిసుత్ంది మళాళ్ మనకెందుకులే అనిపిసుత్ంది.
అదే విచితర్ం పకక్ వాళళ్ జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఉతాస్హం అందరి లాగే నాకూ ఉనన్పప్టికీ ......... మరీ ఏమి
మాటాల్డకుండా వునన్ వయ్కిత్తో సంభాషణ ఎలా మొదలు పెటేట్ది?? సూటిగా చూసి మాటాల్డాలంటే కొంచం మొహమాటం. అలాగని మాటల్డకుండా ఎలా
వదిలేది?? అసలే నేనొక రచయితని. నాకు తెలుసు, నా మనసుకు తెలుసు. ఏమో ఈ శాలీత్ని కదిలిసేత్!?.. ఒక కధ రాసేటంతటి విషయం
దొరుకుతుందేమో? .నా పర్యతన్ం నేను చేసేత్ కదా తెలిసేది.. అనుకోకుండా ఇదిగో ఈ పరిసిథ్తి తెచిచ్ంది. ఒక కధను దాదాపు కోలోప్యే పరిసిథ్తి -.
నేను ఫుల టైం రచయతను అయి వుంటే ఈ పరిసిథ్తి కి వచేచ్ వాడిని కాదేమో! నేను పారట్ టైం రచయితను. పైగా ఒక ఉదోయ్గం
వెలగపెడుతూ ఇలా తోచినపుప్డు రాసాత్ను కాబటిట్, ఇపుప్డు కథ రాదాద్ం అని అనుకునాన్ను. కాబటిట్ ఇదిగో ఆ చోటు గురించి ఆ శాలీత్ గురించి
ఆలోచిసుత్నాన్ను. లేక పోతే నా తలకాయ నొపుప్లు నాకునాన్యి. అసలు నా జీవితమే ఒక గొపప్ కధ. అయితే ననున్ నేను నగన్ంగా ఎకక్డ
చూపిచుచ్కోను?? అందుకే ఇంకొకరి గురించి రాదాద్ం అని నిరణ్యించు కునాన్ను. అయితే ఈ శాలీత్ నే ఎందుకు ఎంచుకునాన్ను అని మీకు సందేహం
రావటంలో తపుప్ లేదు. అది నాకునన్ భావ సావ్తంతర్య్ం.... ఇది ఒక పెదద్ పదమే! కాని పెదద్ రచయితను కాగోరి ఇలాంటి “గురు” పదాలు వాడుతునాన్.
ఇలాంటి వింత శాలీత్లే కధా వసుత్వులుగా వాసికేకేక్ది. కావాలంటే ఏ గొపప్ రచయిత కధలయినా చూడండి. ఒకానొక జీవితానిన్ తమ దృషిట్తో చూసి
విశేల్షించాలి.
ఇక విషయానికి వదాద్ం. ఇపుప్డు సమసయ్లో వునాన్ం. ఆ చోటు ఖళీ అయివుంది.. నా కథా వసుత్వు కనపడటం లేదు. ఇదో పెదద్ సమసయ్
........ శూనయ్ం లోంచి విభూతి సృషిట్ంచే శకిత్ నాకు లేదు. మరి ఏమి చెయాయ్లి ?? అకక్డునన్ చెటుట్-పుటట్ , గొడుడ్-గోదా , పకిష్-పురుగు , ఆకాశం-భూమి
ఎవరినడిగితే నాకు సమాధానం దొరుకుతుంది ?? ఎలా దొరుకుతుంది. దొరికే వరకు పర్యతన్ం చెయాయ్లి. టీ కొటుట్ దగగ్రికి వచాచ్.
” ఒక లెమన టి “
అతను మౌనంగా సౌట్ వైపు చూసూత్ నీళళ్ను మరగ పెడుతునాన్డు. అడగాలా? వదాద్? పెదద్ మీమాంస. సరే ఎమైతే అది.....
“ ఏమయాయ్ అకక్డ ఒక ముసలామె వుండడేది కదా .....యీ మధయ్ ఇకక్డికి రావటం లేదా ?”
ఎంత యాధాలాపంగా అడిగినా. నాకు తెలియకుండానె ఒక ఉతుస్కత..... కధ తెలిసేసు కొని గొపప్ కథ రాసెయాయ్లి అని ఆతుర్త
” ఎవరు సార ?? “
ఏమి ఎరుగని అమాయకతవ్ం పైగా ....... నాకెందుకు లే అనన్ పర్శన్
“అదిగో ... అకక్డ కూరుచ్ని. వుండేది... “
ఇంత పరిసరాలను పటిట్ంచుకొని జీవితాలా అని ఒక విసుగు ...కాని …..నాకెమొ సమాధానం అతయ్వసరం. దాని మీద ఎనొన్
విషయాలు ఆధారపడి వునాన్యి.
“ ఇది గొండి సార .....”
టీ అందించాడు. నా పర్శన్కు సమాధానం దొరకలేదు. చేతికి టీ మాతర్ం దొరికింది. సరే ఏం చేసాత్ం! నిరాశగా టీ చపప్రించటం
మొదలు పెటాట్ను.
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అవును.. ఆ చోటు ఎందుకు ఖాళీగా వుంది??? మరొకరు ఎవరూ ఆ సాథ్నానిన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు??

అబబ్ ..... యీ పర్శన్లకి సమాధానం ఎవరు చెపుతారు?? నా చూపులనీన్ అకక్డే వునాన్యి ఆ చోటుని పర్శిన్సూత్ ..... గుచిచ్ గుచిచ్
పర్శిన్సూత్ ......శూనయ్ంలో పర్శిన్సూత్ ....
“ సార .... “ యీ పర్పంచం లోకి తెసూత్ “ పది రూపాయలు “ అంటూ యీ మెటీరియలిసిట్క అవసరాలని గురుత్ చేసాడు. జేబు
లోనించి పది రూపాయలు తీసి ఇచాచ్ను. ఇక బయలేద్రదాం అనుకుంటూ గాల్సు అకక్డ టేబుల మీద పెటాట్. దింపుడు కళెళ్ం ఆశతో అతని వైపు చూసాను.
అతను తన పని తను చేసుకుంటునాన్డు. ఒక అరిట్సట్ లాగా మిలక్ పాకెట లు కట చేయడం, ఎతిత్ మరుగుతునన్ పాలలోల్ పోయడం ....గమనిసూత్
నించునాన్. నా ఉనికి అతనిని ఇబబ్ంది పెటట్టం లేదు. నేను అనే అహం నాకుంది. ఆ అహానిన్ అతను గురిత్ంచలేదు. అది నాకు ఇంకా బాధ కలిగించే
సమసయ్. ఒక చేతోత్ గరిట పెటిట్ మరుగుతునన్ టీ కలుపుతునాన్డు. రెండో చేతోత్ అలల్ం దంచుతునాన్డు. తను చేసుత్నన్ పని మీద పూరిత్ అవగాహన వునన్
వాడిలానే వునాన్డు .... పోనేల్ అనుకుంటూ వెనకిక్ తిరిగాను. ఇక కధ ముందుకు జరగదు. హఠాతుత్గా ...
మూగ బొమమ్ మాటాల్డింది ........
” ఆవిడతో మీ కేమి పని సార? “
అవయ్కత్మైన పర్శన్ ...అవును నాకేమి పని? అసలు పకక్వారి జీవితాలలోకి నేను ఎందుకు తొంగి చూసుత్నాన్ను??.....ఇపుప్డు నేను ఏమి
సమాధానం చెపప్ను ??నా మనసుని నేను పర్శిన్సూత్ ఆలోచనొల్ వుండగానే ....
“ అవిడ ఇపుప్డు రావటం లేదు సార ....”
ఆ విషయం నాకు తెలుసు. అదే కదా నాకు కావలిసిన విషయం. ఆవిడ ఇపుప్డు అకక్డ లేదనే కదా నా దుగద్.
“ అదే ఎందుకు రావడం లేదు.....?”
తపసుస్ భగన్ మైన ఒక రుషి తలెతిత్ చూసాడు. దీరఘ్ంగా, తీవర్ంగా... .నా అతమ్ని తరచి చూసే ఒక నిశీత మైన చూపు! మళాళ్ తన
తపసుస్లోకి వెళిళ్పొయాడు. ఆ వెనుక కూరొచ్నన్ ఆమె లేచి నా వైపు చూసి కూరొచ్ంది. అనవసరమైన విషయంలో కి నేను తొంగి చూసుత్నాన్నా ?? నా లోని
సామాజికుడు ననున్ హెచచ్రించాడు. ఇక చాలు బయలు దేరు. నువూవ్ నీ కథా ........ ఇక చాలు ..... పద ..... పద ....అని తొందర పెటిట్ంది.
“ ఆమె ఒక పిచిచ్ది సార! “ వెనకనునన్ ఆమె గినెన్ తోముతూ.....నా మనసుస్ని తోమేసింది.
అంతే ....అంతే .....పిచిచ్దే ..... లేక పోతే ..... ఒకటే చోటులో....అలా కూరొచ్వటం... కదలకుండా కూరోచ్వటం. అది పిచిచ్ వాళుళ్
చేసే పనే! సందేహం లేదు .....అమమ్యయ్ ....నాకు ఒక బరువు తీరినటట్యింది. మనసుస్ తేలికయినటుట్ అనిపించి వెంటనే గురుత్కు వచిచ్ంది. అయితే నా కథ
ముందుకు వెళళ్టం ఎలాగా?? ఏదొ వెలితి ఇపుప్డు ఎలా..!? నాలోని రచయిత బయటికి ఎలా రావటం ????....మళాళ్ కొతత్ కధా వసుత్వుని ఎకక్డి నుంచి
సంపాదించు కోవాలి ?? ఇపుప్డు ఎలాగ ?? అనిన్ పర్శన్లే ....మళాళ్ ....మళాళ్
సరే .... ఆవిడ పిచిచ్దే అనుకుందాం. మరి ఇనిన్ రోజులు అకక్డ ఎందుకు కూరొచ్ంది !? ఇపుప్డు అకక్డి నుంచి ఎందుకు రావటం
లేదు! ఇపుప్డు వీళళ్ని అడిగి ఏం తెలుసుకోవాలి?? మళాళ్ సామాజికుడు నిదర్ లేచాడు. ఇక చాలు పద, .పద .... అని తొందర పెటాట్డు. మళాళ్ ఎందుకో
... చినన్ ఆశ. ఏమనాన్ తెలుసేత్ బావుండు. ఇక వాళళ్ని అడగదలుచు కోలేదు. రచయితగా ఇక నా పాతర్ అరంభమయింది. నేనే ఇక ఆ పాతర్కి ఒక
రూపం కలిగించాలి. ఒక కథని నిరణ్యించాలి. ఇక నేను సృజన మొదలు పెటాట్లి. సరే ఆమె జీవితానికి ఎలాంటి ఎగుడు దిగుడులు నిరిమ్ంచాలి!? అబోబ్
చాలా పనివుంది. తొందరగా వెళాళ్లి ....వెళీళ్ ... నా సృషిట్ మొదలు పెటాట్లి. బయలుదేరాను .... పది అడుగులు వేశానో లేదో ....అదిగో ....ఆమె
ఎదురొచిచ్ంది. నవువ్తూ...ఆతమ్ విశావ్సంతో నడుసూత్ ఎదురొచిచ్ంది. మనసుస్ వూరోక్ లేదు.... పాతర్ ఎదురొసేత్ వూరోక్లేని రచయితలా, నా మనసుస్
వూరోక్లేదు. ఇదే సమయం... ముందు పరిచయం చేసుకోవాలి ....
“ నమసేత్ అండీ “
“ నమసేత్ చెపప్ండి “ ...యీవిడ పిచిచ్దా ..... ??
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“ మీరు రోజూ అకక్డ కూరుచ్ని ఉండగా చాలా సారుల్ చూసాను “
“ ఆహ ... ఒ కే ..... అయితే “
“ అదే అలా ఎందుకు కూరొచ్నే వారు ??”
“ …….??”
“ కజ్మించండి .... మీ వయ్కిత్ గతమైన విశయం అయితె చెపొప్దుద్ “
“ డాకట్ర ... డీ వైటమిన తకుక్వైంది అంటే .....రోజుకి ఒక గంట అలా ...కూరుచ్నే దానిన్ ...... ఏం?“
-.-.-.-.-.-.-.-......
ఇక నేను రచయిత ఎలా అవను ??? పర్కృతి కూడా నాకు వయ్తిరేకంగానే వుంది ......!!!
PPP

కనకపు ం సనమున

ఆకెళల్ కృషణ్కుమారి

“రండి, రండి. వాళుళ్ వచేచ్సుత్నాన్రు. హారతి తెసుత్నాన్ను” అంటూ హడావిడి పడుతూ పిలిచింది శాంత.
“వసుత్నాన్, వసుత్నాన్” అంటూ వీడియో కెమేరాతో గుమమ్ం దగిగ్రికి వచాచ్డు రామం.
ఇంతలోనే, ఎరర్ని టయోటా కారు ఇంటి ముందుకు వచిచ్ ఆగింది. అందులోనించి కొతత్ దంపతులు ఆనంద, వందన దిగి లోపలికి
వచాచ్రు. గుమమ్ం దగిగ్రే వాళళ్కి హారతి ఇచిచ్, కోడలిని కుడికాలు ముందు పెటిట్ ఇంటోల్కి రమమ్ని చెపిప్, ఇదద్రినీ ఇంటోల్కి తీసుకు వెళిల్ంది శాంత. ఇదంతా
వీడియో తీసూత్ వెనకాలే లోపలికి వచాచ్డు రామం.
రామం, శాంత అమెరికాలో ఉంటునన్ చాలా మందిలాగే 30 ఏళల్ల్ కిందట ఈ దేశం చదువులకని వచిచ్ ఇకక్డే ఉండిపోయిన
తెలుగువాళుల్. రామం MS చెయయ్టానికి వచిచ్, అది పూరిత్ కాగానే మంచి ఉదోయ్గం తెచుచ్కునాన్డు. వెంటనే ఇండియా వెళిల్ అమమ్, నానన్ చూసి పెటిట్న
సంబంధాలలో తనకు నచిచ్న శాంతను పెళిల్ చేసుకుని తీసుకు వచాచ్డు. మెలిల్గా ఉదోయ్గరీతాయ్ 3, 4 ఊళుల్ తిరిగి చివరకు కాలిఫోరిన్యా వచిచ్, ఇలుల్
కొనుకుక్ని సిథ్రపడాడ్రు. పిలల్లు సరిత, ఆనంద ఇదద్రూ ఇకక్డ సూక్ళల్లోనే చదువుకుని, ఉదోయ్గాలు తెచుచ్కునాన్రు. ఇంటోల్ మొదటోల్ ఎకుక్వగా తెలుగే
మాటాల్డటం, తెలుగు వంటకాలే తినటం ఉనాన్, మెలిల్మెలిల్గా పిలల్లు పెదద్వాళల్వుతునన్కొదీద్ భాష లోను, భోజనం లోను మారుప్లు వచాచ్యి. ఇంగీల్ష లోనే
మాటాల్డటం, పీజాజ్లు, పాసాత్లు, బురీటోలు, బరగ్రుల్ వచాచ్యి. పిలల్లు పెదద్వాళైళ్న కొదీద్ బైట వాతావరణంతో పిలల్ల ఆలోచనా విధానంలో మారుప్లు
వచాచ్యి. తలిల్తండుర్లు కూడా పిలల్లిన్ అరధ్ం చేసుకుని, వాళల్కు తగినంత సావ్తంతర్ం ఇసూత్, మన ఇండియా పధధ్తులు, సంసాక్రం నేరప్టానికి పర్యతన్ం
చేశారు.
అంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ పిలల్ల పెళిల్ళళ్ దగగ్రకు వచేచ్టపప్టికి తలిల్ తండుర్లకి కొంచెం భయం పటుట్కుంది, “వీళుళ్ అమమ్,
నానన్లు చూపించే పిలల్లు వదుద్, మేమే చూసుకుంటాం అంటునాన్రు. ఎలాంటి వాళళ్ను ఏరుకుంటారో ఏమో, అసలు ఇండియనస్ అయినా అవుతారో,
కాదోనని“. కానీ పిలల్లు బాగానే ఆలోచించారు. సరిత తనకు బాగా తెలిసిన గుజరాతి అబాబ్యి చేతన ని పెళిల్ చేసుకుంది. ఇపుప్డు ఆనంద తనకు MS లో
కాల్సుమేట అయిన కనన్డం పిలల్ వందనను చేసుకుంటానని చెపాప్డు. తలిల్ తండుర్లు సంతోషంగా పెళిల్ చేశారు. పెళిల్ ఆయిన తరావ్త కొడుకు, కోడలు
వీళళ్ ఇంటోల్, వీళళ్తోనే ఉంటామని చెపేప్టపప్టికి, ఇంకా చాలా సంతోషించారు. అమెరికాలో పిలల్లు ఉదోయ్గం రాగానే వేరే ఇంటికి వెళిళ్పోతారు.
అలాంటిది పెళిల్ చేసుకుని, కొడుకు, కోడలు వాళళ్తోనే ఉంటామంటే సంతోషం కదా.
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వందన 4 రోజులోల్ బాగా కలిసిపోయింది ఇంటోల్. సాయంతర్ం ఆఫీస నించి ఇంటికి వచిచ్న తరావ్త అతత్గారికి కొంచెం వంటలోను,
కిచెన కీల్న చేయటంలోనూ చినన్, చినన్ పనులకు సహాయానికి వచేచ్ది. అది చూసి చాలా మురిసిపోయింది శాంత.

ఒక వారం రోజుల తరావ్త ఒక రోజు పొర్దుద్నేన్ వందన తముమ్డు సతీష వచాచ్డు ఒక పెదద్ నలల్ లాబర్డార కుకక్ ను తీసుకుని. దానిన్
చూడగానే శాంత కి భయం వేసి లోపలికి వెళిళ్పోయింది. కాసేపు ఆయిన తరావ్త వందన వచిచ్, “ఆంటీ, వీడి పేరు టామీ. నా పెంపుడు కుకక్. ఈ వారం
రోజులు నేను ఇంటోల్ లేనని ఇలల్ంతా వెతుకుక్ంటునాన్డుట. ఇంక నించి మనింటోల్నే పెటుట్కుందామా ఆంటీ?” అని అడిగింది. ఈ పర్శన్ వినగానే
ఒకక్సారి మూరఛ్ వచిచ్నంత పనైంది శాంతకు. రామం కి కుకక్లంటే భయం లేదు కనుక భరించగలడు. ఆనంద కి కుకక్లంటే చాలా ఇషట్ం. పైగా ఈ
కుకక్ బాగా అలవాటైనటుల్ంది. ఎటొచిచ్ తనకే ఇది పెదద్ సమసయ్. కానీ ఏమంటుంది? కోడలు ముదద్యితే కోడలితో వచిచ్న కుకక్ని కూడా ముదుద్గానే
చూడాలి కదా. తపేప్దేముంది?
కుకక్ బోజనానికి, మంచినీళుల్ తాగటానికి గినెన్లు, పడుకునే పరుపు, ఆడుకునే బంతి అనిన్ తీసుకు వచిచ్ దానికి వీలుగా అనీన్ ఫామిలీ
రూమ లో ఏరాప్టు చేశారు పిలల్లు వెంటనే.
అసలే శాంత కి కుకక్లు, పిలుల్లు అంటే భయం, అసహయ్ం. అందుకే పిలల్లు చినన్పుప్డు కుకక్ని పెంచుకుందామని ఎంతో సరదా
పడితే కూడా ఒపుప్కోలేదు. ఇపుప్డు ఇదేమో చూడగానే భయం వేసేటంత పెదద్ లాబర్డార కుకక్. రోజంతా ఆ కుకక్ని తపిప్ంచుకు తిరిగింది. కానీ
మరాన్డు వందన వచిచ్ “టామీ మంచివాడు. చాలా ఫెర్ండీల్ గా ఉంటాడు. ఏమీ చెయయ్డు. భయపడకండి ఆంటీ“ అని కుకక్ని దగగ్రగా తీసుకు వచిచ్ంది.
అది మీది, మీది కి రాగానే శాంత కి పార్ణాలు పోయినంత పనైంది. గటిట్గా ఒక కేక పెటిట్ంది. కానీ ఆ కుకక్ తోక ఆడించుకుంటూ దగిగ్రగా వచిచ్ంది
కానీ ఏమీ కరవటానికి రాలేదు. దాంతో కాసత్ సిథ్మితపడింది శాంత. మెలిల్ మెలిల్గా కొంచెం, కొంచెంగా బిసక్టుల్ శాంత చేత టామీ కి ఇపిప్ంచి, శాంత
చెయియ్ దాని మీద వేయించి, శాంత కి కాసత్ భయం తగేగ్టటుల్ చేశారు.
భయం తగిగ్ంది కానీ పొదుద్నన్ లేసేత్ భరత్, కొడుకు, కోడలు అందరూ ఆఫీస లకి వెడతారు. పర్సుత్తం శాంత బేర్క తీసుకుంటోంది కనుక
ఇంటోల్ ఉండేది తను, కుకక్ మాతర్మే. ఎలాగ? వందన ఒక పూట, ఆనంద ఒక పూట సెలవు పెటిట్, ఇంటోల్ ఉండి, టామీ ని ఎలా చూసుకోవాలో కాసత్
నేరిప్ంచారు. అపప్టినించి రోజూ పొర్దుద్నేన్ ఆనంద కానీ వందన కానీ టామీ ని బైటకి తీసుకువెళిల్ తిపుప్కు వచేచ్వారు. మళీల్ సాయంతర్ం ఆఫీస నించి
వచిచ్ తీసుకు వెళేల్వారు. దాని భోజనం సంగతి వాళేళ్ చూసేవారు. మధయ్లో ఒకసారి మాతర్ం వెనక తలుపు తెరిసేత్, అదే వెనకాలకి వెళిల్ కాసేపు తిరిగి
వచేచ్ది. ఇంటోల్ ఊరికే తిరుగుతూ, బైట ఎకక్డైనా చపుప్డు వినిపిసేత్ అరుసూత్ తిరుగుతుండేది. శాంత కి అది అలా ఇంటోల్ తిరుగుతుంటే ఏమి చేసుత్ందోనని
భయం, భయం గానే ఉండేది అందరూ ఇంటికి వచేచ్దాకా.
ఒకరోజు శాంత సేన్హితురాలు వచిచ్ంది ఏదో పనిమీద. తలుపు తెరవగానే టామీ తలుపు దగగ్రకు వచేచ్సింది. ఆ వచిచ్న ఆవిడకు
కుకక్లంటే భయం. అందులోనూ ఇంత పెదద్ కుకక్ని చూసి ఆవిడ హడిలి పోయింది. శాంతకు ఈ కుకక్ని ఎలా లోపలికి తీసుకు వెళాళ్లో తెలియలేదు,
పైగా తలుపు పూరిత్ గా తెరిసేత్ కుకక్ పారిపోతుందేమో నని భయం. ఇదంతా చూసి వచిచ్న ఆవిడ పారిపోయింది. శాంత ఆ తరావ్త ఆవిడకి ఫోన చేసి
సారీ చెపుప్కోవలసి వచిచ్ంది.
ఇంకొక రోజు మధాయ్హన్ం భోజనానికి దోశలు చేయటం మొదలు పెటిట్ంది శాంత. టామీ వెంటనే వచిచ్ పకక్న నుంచుని మొరగటం
మొదలు పెటిట్ంది. అదే పనిగా శాంత వైపు చూడటం, మొరగటం చేసింది. ఇది చూసి హడిలిపోయి శాంత తన గదిలో కి పారిపోయి తలుపు
వేసుకుంది. మళీళ్ వాళాళ్యన, పిలల్లు, వచేచ్దాకా బైటకు రాలేదు. వందన “అయోయ్, మీరు ఊరికే భయపడాడ్రు, ఆంటీ. వాడికి దోశలంటే చాలా ఇషట్ం.
అవి పెటట్మని అడిగాడు. అంతే“ అని కుకక్ భాషకి అరధ్ం చెపిప్ంది నవువ్తూ. “ఓహో, ఇక నించి ఈ భాష కూడా నేరుచ్కోవాలి కాబోలు“ అనుకుంది
శాంత.
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ఒక నెల గడిచింది. ఏదో మెలిల్ మెలిల్ గా శాంత, కుకక్ ఒకళళ్కి ఇంకొకళుళ్ అలవాటు పడుతునాన్రు. ఇంతలో ఒకరోజు ఆనంద వచిచ్,
“అమామ్, మేము ఇదద్రం పది రోజులు హవాయి వెడతాము, ఇనాన్ళళ్కి మాకు ఇదద్రికీ సెలవు దొరుకుతోంది.

టామీ మీతోనే ఉంటాడు. మీరు

చూసుకోవాలమామ్” అని చెపాప్డు.
“మేము చూసుకోవటం కషట్ం రా. పోనీ మీ అతత్వారింటికి పంపరాదూ“ అంది శాంత.
“మొదటోల్ అలాగే అనుకునాన్మమామ్. కానీ వాళుళ్ కూడా సరిగాగ్ అపుప్డే 5 రోజులు ఊరికి వెళాళ్లిట. మీరు ఒక 5 రోజులు
చూసుకుంటే తకిక్న 5 రోజులు వాళుళ్ తీసుకు వెడతారు. పీల్జ అమామ్. పెళిల్ అయిన తరావ్త మేము ఎకక్డి కి వెళళ్లేదు సెలవలు లేక. ఇపప్టికి ఇదద్రికి
కుదిరింది. నువేవ్ టామీ ని చూసుకోవాలి అమామ్“ అని బతిమాలాడు. వాడి మొహం చూసి “సరే” అనక తపప్లేదు.
సరే, 10 రోజుల తరావ్త ఆనంద, వందన కుకక్ కి కావాలిస్న సామానుల్ అనీన్ పెటిట్, చెపప్వలసిన జాగర్తత్లు అనీన్ చెపిప్ ఊరికి వెళాల్రు.
ఆ సాయంతర్ం మొదలైంది అసలు కథ. టామీ ని బైటకు తీసుకు వెళిల్ తిపుప్కు రావాలి. శాంత ఒకక్తేత్ ఆ కుకక్ని పటుట్కుని వెడితే,
కుకక్ గటిట్గా లాగితే తటుట్కోలేదు. అందుకని రామం సహాయం అడిగింది. ఆయన ఇనాన్ళుల్ కుకక్ భారం అంతా శాంతకే వదిలి, శాంత మరీ గొడవ
పడితే మాతర్ం సముదాయిసుత్నాన్డు. ఈ సారి ఆయన కూడా డూయ్టీ చేయక తపేప్టటుల్ లేదు. సరే, కుకక్ని తీసుకుని ఇదద్రూ బయలేద్రారు. “తకిక్న కుకక్లు
ఏమైనా దీని దగిగ్రకు వసాత్యేమో. ఎందుకైనా మంచిది ఒక కరర్ తీసుకోండి“ అంది శాంత. కరర్తో బయలేద్రుతుంటే జాఞ్పకం వచిచ్ంది అసలు విషయం.
ఇది ఇండియా కాదు. అమెరికా. ఎవరి లాన అయినా కుకక్లు పాడు చేసేత్, వాళళ్ యజమాను లే అనీన్ ఎతాత్లి.
“అయోయ్, పెంట ఎతత్టం ఎలాగండీ?“ అంది శాంత.
“ఒపుప్కునన్ తరావ్త తపుప్తుందా మరి “ అనాన్డు రామం.
సరే, గోల్వస్ వేసుకుని, ఒక బర్ష, పాల్సిట్క బాగ పుచుచ్కుని బయలేద్రారిదద్రూ!
రోజంతా వాన పడి, బైట అంతా తడిగా ఉంది. అందుకని ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి టామీ కాళళ్ంతా ఒకటే మటిట్. రాగానే కాళళ్కి పటిట్న
ఆ మటిట్ తో కారెప్టస్ పాడు చెయయ్కుండా దాని కాళళ్నీన్ ఒక టవల తో శుభర్ం గా తుడిచారు. ఆ పని చేసూత్ “ఈ పాకీ పని, కుకక్ సేవ ఏమిటి మనకి?“
అంది శాంత.
“పిలల్లు చినన్పుప్డు కుకక్ ని పెంచుకుంటే ఇవనీన్ చేసేవాళళ్ం కదా. దానికి బదులు ఇపుప్డు చేసుత్నాన్మనుకో“ అనాన్డు రామం.
ఆ మరాన్డు టామీ సరిగాగ్ భోజనం చేయలేదు. బిసక్టుల్ కూడా తినలేదు. ఇషట్మైన దోశ కూడా తినలేదు. ఇది చూసి, తిండి తినటం
మానేసేత్ దీనికి ఏమవుతుందో నని భయపడి కోడలి కి మెసేజ పెటిట్ంది అతత్గారు. వెంటనే ఫోన చేసింది వందన. “మేము లేమని బెంగ పడాడ్డేమో,
ఆంటీ. వాడికి మేము ముదుద్ చేయటం, కబురుల్ చెపప్టం బాగా అలవాటు కదా. ఏమనుకోకుండా కొంచెం మీరు, అంకుల వాడికి భోజనం పెటిట్నపుప్డు
దగిగ్ర కూచుని మాటాల్డండి వాడితో. అపుప్డు బెంగ తగిగ్ బాగుంటాడు“ అని సలహా చెపిప్ంది.
“బాబోయ దీనికి చంటి పిలల్లకనాన్ ఎకుక్వ ముదుద్ కావాలి కాబోలు, ఎలాగ చెయయ్టం భగవంతుడా” అని

తల పటుట్కు

కూచుంది శాంత.
మొతాత్నికి ఎలాగో ఒకలాగ ఆ 5 రోజులూ గడిపేటపప్టికి తల పార్ణం తోకకి వచిచ్నంత పనైంది శాంతకి. 6 వ రోజు వందన తండిర్
వచిచ్ టామీ ని తీసుకు వెళళ్గానే “అమమ్యయ్” అనుకుంది.
ఇంతలో కూతురు సరిత ఫోన. ”అమామ్ మేము ఒక నాలుగు రోజులు మా ఫెర్ండ పెళిళ్కి నూయ్యారక్ వెడుతునాన్ము. మా పిలిల్ పిలల్
లూసీ ని నువువ్ చూసుకోగలవా“ అంటూ!!
PPP
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ఆలసయ్పు లేఖ

ఎం.పదామ్వతి

ఎకక్డ మొదలు పెటట్ను? ముపైప్ ఏళళ్ కిర్తం కథా? మూడు నెలల్ కిర్తం పరిచయమయిన "పాతకొతత్" కథా? ఎలా చెపప్ను నీ పర్శన్కు
సమాధానం? కానీ రాతిర్ నిశచ్యించుకునాన్ నీకు సమాధానము యివావ్లని. రాతిర్నుండి యిదే ఆలోచన - రాతేర్ ఎందుకంటావా కథ
చివరిలో చెపుతా.
పోటాల్టతో కదా మన పరిచయం మొదలయింది. అయితే అది పోటాల్ట అని నాకు అపుప్డు అనిపించలేదు. అది ఒక బలీయమయిన
సేన్హానికి "నాందిగా" అపుడు నేను భావించా. నీకు కూడా అలాంటి భావమే కలిగి వుంటుందని నేను నమామ్ను. ఆ రాతిర్ అంతా మరుసటి
రోజు ఉదయం కళాశాలకి సమయము ఎపుడు అవుతుందా అని యెంత ఎదురు చూసానో నీకు తెలియదు, కాదు కాదు ఎపప్టకీ తెలియలేదు.
కానీ ఏమయింది? రాతర్ంతా నేను ఎదురు చూసింది వేరు, జరిగింది పూరిత్గా వేరు.
"విహంగమై ఎగిరిన మనసు రెకక్లు విరిగిన క్షణాలవి" ఉదయం కాల్సులో అందరి ముందు యెంత దారుణంగా అవమానించావు!?
"ఇపప్టికీ ఆ సంఘటన ననున్ ముళైళ్ గుచుచ్తూనే వుంది." ఎందుకంటే అది నేను చదివిన ఒక పర్ముఖ కవి కవితలా "అర గుచిచ్న
బాణం" కదా! అది మొదలు ఆ మూడు ఏళళ్లో మన చదువు పూరత్యేయ్లోపు ఎనిన్ సంఘటనలు మనిదద్రి మదాయ్, కానీ అవనీన్ మన తరగతి
వాళళ్ందరి దృషిట్లో తగవులైతే, నా దృషిట్లో మాతర్ము అదంతా నీకు నాపై ఉనన్ ఒక పర్తేయ్కమయిన దానిని ఏమనాలో తెలియలేదు. ఆ
వయసులో అది "పచ్" ఏమయినా కానీ అది నీకు నేనంటే "అందరికనాన్ పర్తేయ్కం" అనన్ది మాతర్ం నిజం. కానీ దురదృషట్ం ఏమిటంటే అది
నాకు తెలుసు, కానీ నీకు మాతర్ం తెలియదు. ఏమయినా కానీ అపుడు నేను అరధ్ము చేసుకునన్ది నీకు తెలియ చెపాప్లని చాలా పర్యతిన్ంచా ఎందుకంటే "కరిగిపోయే కాలంలో మనం గతంలా మిగిలి పోతామనే భయంతో" కానీ ఏం లాభం? నీ అరధ్ంకాని తనముతో దానిన్ తగవు
కిందే ముగించేవాడివి.
"ఎవరి మనసును అరధ్ం చేసుకునే వివేకం వారి బుదిద్కి లేకపోయాక ఎవరెనిన్ పర్యతాన్లు చేసిన లాభమేమిటి?" దేని గురించైతే నేను
భయపడాడ్నో ఆ రోజు వచేచ్సింది. "ఆ అమృత క్షణాల" సమయం అయిపోయి కళాశాల నుండి బయటకి వచేచ్ రోజు వచేచ్సింది. నీ
సేన్హితుల మధయ్ ఉనన్ నినున్ దగగ్రకి వచిచ్ పిలిచా! వినాన్వు, కానీ విననటుట్ నటించావు. భారమయిన మనసుతో వెనుతిరిగా "నీ నుండి
శాశవ్తంగా"
కానీ మళీళ్ ఎవరి జీవితంలో వాళుళ్ ఒదిగిపోయాక నా కూతురు పెళిళ్లో నా అలుల్డు 'మా మావయయ్' అంటూ నినూన్ నీ కుటుంబానిన్
నాకు, నా భరత్కు పరిచయం చేసాడు. కానీ ఇనిన్ ఏళళ్ తరువాత ననున్ చూసినపుడు నీ కళళ్లో "నేను అపుప్డు ఎదురు చూసిన భావం"
ఇపుప్డు కనపడింది. నాకు సమాధానం చాలా ఆలసయ్ంగా అయినా తెలిసింది.
కాదు కాదు ఎనోన్ ఒంటరి సమయాలోల్ నీ విషయంలో నేను పొరపాటు అరధ్ం చేసుకునాన్నేమో అనన్ నా పర్శన్కి నేను "నిజమే"
అనన్ది నాకు తెలిసింది.
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"గతం సమ్ృతులతోపాటు వాసత్వంలోని బాధయ్తలను పూరిత్చేసాను" పెళిళ్ తతంగం పూరత్యి, నా కూతురు అపప్గింతల కారయ్కర్మంలో
నా కూతురితోపాటు నేను దుఃఖించిన దుఃఖంలో నీ పాతర్ కూడా వుందని నీకు తెలియదుకదూ! అవును.. ఇపుప్డు కూడా నువువ్
వెళిళ్పోతునాన్వనన్ దుఃఖం, నా బిడడ్ పరాయిదయి వెళిళ్పోతుందనన్ బాధ కలగలసిపోయి ననున్ కుదిపివేసింది.
మీరు వెళిళ్పోయాక చూసా. ననున్ ఒంటరిగా చూసి నువువ్ యిచిచ్న చినన్ కాగితంలోని 'నీ జీవితకాలపు ఆలసయ్పు లేఖని' దానిలో
"నినున్ దూరం చేసుకునాన్క తెలిసింది నాకు కావలిస్ందేమిటో. కానీ అపప్టికే నీ జీవితం వేరే వయ్కిత్తో ముడిపడిపోయిందని తెలిసింది, కానీ
ఒకటి చెపుప్ నీకు యిదంతా ముందే తెలుసు కదా" అని వుంది. కానీ దానికి సమాధానం నీకు ఏమి చెపప్గలను? నా "ఒంటరి క్షణాలలో నీ
పాతర్ గురించి నీకెలా చెపితే అరధ్మవుతుంది?"
నీ పర్శన్కు జవాబు నా మనసుకి తెలిసినంతగా నీకు మాటలలో చెపప్డం నాకు రాదు. కానీ రాతిర్ నేను చదివిన 'బుచిచ్బాబు'గారి కథ
"ననున్ గురించి కథ వార్యవూ?" అదే నా సమాధానం. నీకు సమాధానం చెపప్టానికి ఆ మహానుభావుడి కథని వాడుకునన్ందుకు ఆయనకు
మనసులో క్షమాపణలు చెపుప్కుంటూ 'జీవితకాలం' ఆలసయ్ంగా చదివిన ఈ కథ నేను అపప్టోల్ చదివి వుంటే "నా ఒంటరి క్షణాలలో నీ పాతర్
నాకు భౌతికంగా పకక్నే ఉండేది".
"యిదే నీకు నా సమాధానం"
PPP

JdÍOqGS¸

- fH.Ä.QoadOqCLï¸
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.

'AKcOqÀ£ ²¥qÚ<jFcïM|?' ¥qßGRêMLjk¿ë ¥q+j" ÄsHð¸ÍjŠ öGHNqjÀï¸Ôc<j. MLjGS¥q$c rHÍí¥x<jŠ ÅÇ¢ÿOqú MLjj[¸ ¥qÂfH¸¼¸Á.
'FcFLï$cOqk' ¼FLï¥x<jŠ Oq¸$qFc>bE| ÔoCLjÓj GH^jæŠFcï<j.
`MLjFL ®Ój÷ ‚ÆJwtj¸Á. ¬MLjô, Ä£jOqj, _j½ã, FcÂ$c<j Ä£jOq¸Cc − ÇbÁPeÓPy ®OqjŠÚJwNqkOqj.`
`−NqjFL FL<j¸ Ä¿»Jwtj¸Á. ²ŠÚML ¬ÓfSJwÂ¢Nqj¥q¸¨` @~¥qæO| ¬¸^jFcï<j.
¯Td¿ fHÓ÷Ó ³<jGHl ÄÂfH¸¼¸Á. `MLk=c÷<j CcCLNqkõ! MLkŠ AKLNqj¸ MoTwë¸Á.`
`Ä£j KcMLjô ³Á¤?` ¥qßGRêMLjk¿ë ¬¨$c<j.
`×cö$qCLë$c FnMLjôÁ$c ¥q+j" ÄGHð¸¨. ¥qßGRêMLjk¿ë$cOqk ®GHl<j Ä£jOqj Kc$c ÔLk<$qÓj$qjCLjFcïO~?`
`PoÍj ¥cGSë MLjGS¥q$cFo °¸Á. ¬tjFc Fc ¥q+"¥éMLjtj¸Á?`
AKcOqÀ CLFLŠ ¥q+j" EcFL¸ ÔofS QcQLøCL¸$c ¥cÇ¤ÄQLøFcbÍjÂ GSÂïbÁ¥h ÔoOqjŠ¸ÍÂ ¥x<jŠÓj Ôn_jCLj¸=o
CL^jæ¥yPo¥qJwNqk<j.
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`MLkMLNqkõ! ²ML¿Â _OqjMLl$c AKcÄ¸¼ QcQLøCL¸$c ¥cÇ¤ GH¸sHNqkÓFLjŠFcïMnk − ¬CLëNqjõ$c¿ $qj¸@n Po¥qJwCo FcŠ
öJd*Moj ÂÓÔoÁ ¥cÍj. −Ä< ¥qWo" Ä£j ¥q+j"$c FLFLjï ¬bÃMLkFL¸$c ÔLkGSjëFcïtj. ¬GSÓj Ä£jOqj ¬¸CL bEnÎOqõ¸ ÔnGHð¥qJwCo Fc _j½ã
FcŠ Í¥éÚEo ¥cÍj.` ¥y<Ój ¥q+j" MLCLjëŠ¸=y¸Á.
`³ML¸© ³Äj=c MnjjÍjí ÂöÍ? PoML¸¨. ¬GHl@o ²Íj¿¸=h GSjAKLöÍMLjô. TdOq¸$qJdBh ¥cIgHÓj Cc$ofS Mc¥h¸$|¥h ‚@~
MnÈ"JwNqkOqj. MLjFL¸ Mc+"¥q¸=o MLjj¸Eo MnÈ" MLjOy ¬Oq$q¸^ Mc¥h¸$qj ²ŠÚML ÔoEcíMLjFcïOqj$c. ¬GHl@o MLj¿áJwNqkO~?` CLFL MnjjVFL
®Âï Â¢+j" ¥x<jCLk PoGHlCLjFLï AKcOqõFLj ÔLkfS CnÓ÷KyNqk<j ¥qßGRêMLjk¿ë.
`¬EoÄj=i ®Mc+ MLjFL ¥cÇ¤ öGHNqk*¸ ¥qEc!`
`ÔcÓj ÔcPo÷.. ±Oqj¥y¸¨. ³Ey ¬Ccë¥y<+"¸ ¶ MLk^ ¬FLjŠFcï¸ ¥qEc ¬Â ³¥q¸$c MLjFL¸ ¥cÇ¤¥h MnÈ"JwML<MojFc? _j½ã
FoFLj GH¥qÚPy Po¥qJwCo ÂöÍJwÍj. ¼=hæ, FcÂ$c<j Ä£jOqj ¥qDÍÓj ÔnGHð¥qJwCo ±Oqj¥yOqj.`
`¬MLlFLk FLjMLlø JwNqkMLl¥qEo! Â¢ ¥q+j" FcŠ EcFL¸ ÔoTdMLl. $qj¸@nFoMnk ¥y<Æ¥h?`
`¬Mnjkô ¬Mnjkô ³¥q¸$c FLFoï ÔL¸sHTdOqk! ÔLk<¸¨ Š^j¸_¸ ‚@~ McÿFL¸ Pe¸=hEo JvOqGHÔcáÓj ¿sHOqj÷Pe¸=hÄ.
Mc=hÂ GS¿ÔoGSjŠÂ −FL¸Í¸$c ¬GHlOqkGH¸$c FL<jGHlŠJwML<Moj ½¡ÄCL¸. Ä£jŠ MnjÓjŠML ML¼á¸Ec Po¥q $q=hæ$c »Ó÷Fc?`
`¬tjCo MLjFL ®Ój÷ ‚ÆJwPoÍk?`
`®Á MLj¿¢ KcMLl¸Á. rHÎFL ¶ Mc=c MosSë KcMLl¸^j¸Á ¬Â rHÍí¥y<Ój ¶ MLk^ MLjFLÆï ¬¨»¸Ey PoEy `JdCL ®¸=hÄ£jÍ
MLj¸¼Á¥cÍMLkô` ¬FoTdOqj$c. ¬GHl@o Ä£j ¥qÓPy ®Ój÷ ¥q=oæNqj<¸ ¬Á ‚ÆJwML<¸ ‚@~ ¬tjJwNqkNqjFLïMLk^. ®¸¥c FLNqj¸
AKLk¥q¸GH¸ ML¼á MLjFLMLj¸Cc ¬¸ÍjPy JwNqk¸ ¬FcïOqj ¥cÍj.`
¥qßGRêMLjk¿ë CLFL¥h − GSøGHï¸ ²¸Íj¥x¼á¸Ec ¬Fo ®¸Ec¥q=hFLj¸¼ −Py¼GSjëFcï<j. ¯ MLjbÍõFo ²¥qÚ@y ÔLÁMc<j °ÍNqj¸
MLjFLGSjÄ£jÍ MLjjöÍMofSFL MLk^Ój$cÂ GS¸IGHj^FLÓj$cÂ¢ GH<j¥y$cFo ¥qÓÓOqkGH¸Py MLTdëNqjÂ. ¬Á¤ GS¸$qÀ. ¬tjCo O~öÀ =iÄ¤Py
AKLk¥q¸JdÓj $qj¿¸¼ ÔLkTd<j. PoÔi PoML<¸Cy=o CLÓ ¥x^jæŠ¸^jFLï AKLOqëFLj Ä¸CL$c ÔLkfS¸Á AKcOqÀ.
`³Äj=y ¯ ×.FLô¥h Ä£jOqj FcŠ ¬Oqíî¸¥cOqj ¥qEc! CLøOq$c CnMLjÓ¸¨` Mc¥h¸$| GSk=|Py CLNqkOqtjJwtjFL AKcOqÀÂ ÔLkfS
IGHŠÚFL FLMcø<j ¥qßGRêMLjk¿ë. CLO~øCL $cb<¸$c Â^kæO~á<j. `Â¢Š FoFLj ¬Oqíî¸ ¥c¥qJwtjFc GHOqMcPoÍj. fHÓ÷Ó ÿßÍNqkÓj ¬Oqíî¸
ÔoGSj¥y fH¼á MnjjÿMLk? ÂFLï ¯ ®¸=h¥h rHÎFL ¶ ¬¸CLGSjì MosSë KcMLl¸^j¸Á ¥qEc ¬Â Â¢Oq×. MLjFL MLjFLGSjPy ¶ Ã¢×.¸ MofS¸Á¤
¬¸=o OoJw ²Ój÷¸@y MLjFL fHÓ÷Ó¸Cc ¯ ®¸=hGSìPeÂï @nMLÓ}HMnj¸^j¥h ®ÔnáNqkõÓÂ −PyÔLFL ÔoGSjëFcïOqÂ ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y.`
Mc¥h¸$| ÔoGSkë ¥qßGRêMLjk¿ë ¬FLïMLk^ÓŠ ÄÔcOq¸$c −PyÔLFLPy GH¨¸Á AKcOqÀ.
¬Á$y ¬Pe¸=h GSMLjNqj¸Py ¥qßGRêMLjk¿ë ¥cPo½¡ FoGSë¸ QL¸¥qOq¸ ÄjöCLjÂ b¨Æ£÷¥h −VøÂGSkë OnÎÓj =h¥n^j÷ ‚@~ ×.CLÔofS
GH¸fH¸¼FL °CLëOq¸ ¥qßGRêMLjk¿ë Í¸GHCLjÓCyKc^j Mc+" GS¸CcFcÂï ‚@~ −FL¸Ec_jbÁPy MLjj¸ÔnÀë¸Á.
GS¿$cÜ FcÓj$o+" ö¥hCL¸ ®Pe$o $p¿¢QL¸¥qOq¸$cOqj CLMLjFLj =h¥nÚ^j÷ GH¸fH MLj¿¢ CLFL ®¸=h¥h −VøÂ¸ÔL<¸ O~×.bEcÂ ²¥|ûörH}SPy
CLMLj CxÆTd¿ öGHNqk*¸, −Fc<j CcÄjÍíOqk OnÎÓj Á»FL Mn¸^Fo ÄjöCLjÆÍíOqk EcEcGHl JdÀ¥é+" CLO~øCL ¥qÓjGSjŠFLïGHð=h Mc+"
¥q+"PyÂ −FL¸Í¸ AKcOqÀ ¥q+"MLjj¸Íj ¥qÍPe¨¸Á.
***
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`μOoN|j ¥hGRjæ<k` O~×.bEcÂ ²¥|ûörH}S Á» AKcO~õMLjBhCy GSV AKcOqCL O~×.bEcÂ ¥xCLëb¨Æ£÷ OnÎPoø sSæGRF|Py CxÆTd¿$c
¬<j$qjrH=hæ ¬^k ®^k GHOq¥ctj¸¼ ÔLkGSjëFLï KcÓõÄjöCLj<j ¥qßGRêMLjk¿ëÂ _Ó¸$c Mc=oGSjŠFcï<j ¬OqMLNojõ+" $p¿¢QL¸¥qOq¸.
`²¸CL¥cÓMLjtjJwtj¸ÁO~ ÂFLjï ÔLkfS?` ¬¸^jFLï ¥qßGRêMLjk¿ë Mnjjÿ¸ MntjõMyÓjæÓ _ÓjòPe MnÆ»Jwtj¸Á.
`¥hGRjæ<k FLjMoø¸ MLkOqPoÍjO~! ¬Eo bEyMLÀ PeÆ£á. ¬GSÓj fSGSPnÎFL CnÓj$qj Mojadæ¿ ML¸=o FLjMoø` AKLj×.¸ Ä£jÍ $q=hæ$c
ÔL¿Ôc<j $p¿¢QL¸¥qOq¸. GH^æO~Â −FL¸Í¸ MLsSë ¬CLÂ bEyOqBo ¬¸CL.
`FLjMLlø MLköCL¸? Â¢ GSk^k _k^k ÍO~ã MLÁPeMc ³¸=h? ¶}U. ¥cPo½¡ Oy¾Py÷ MLj¸<j MoGS¸¥cÓ¸PyFLk GSk^j
MLÍÓÂ ÂFLjï MLjFL ÄjöCL_ß¸Í¸ ³¨fH¸ÔL<¸ MLj¿áJwNqkMLl ¥cKyÓj.`
`®Á$y ¬FLïNqjõ$cOqk! ®¥qÚ< AKcOqÀ ¬Fo öJdBh °¸ÍÂ MLj¿¼Jwtj Ä£j KcÓõ sSïfUCLjÆÍíOqk IJd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ
²¸CLsSGHÂ ¬Pe$o Mc=oGSjŠÂ ¥qÓPy÷ Äÿ¿TdëOqj?`
AKcOqÀ MLk^ÓCy ¯ Py¥q¸Py¥h ¬GHlð@o ML¼áFL^j÷$c `FLjMLløFcïMLl$qEo ¬O~íî¸»ÂÄ FLFLjï ¥qÓPy÷ ‚@~ ¥csSGHl GSj[¸$c
Äÿ¿¸ÔLÂ¢Š¸@~ ¯ Py¥q¸ Py¥h PeŠÚ O~ML@~Â¥h` ÄGSj$qj FL=h¸Ôc<j ¥qßGRêMLjk¿ë.
`ÄFcïO~ ¬FLïNqjõ$cOqk! ®Á¤ MLOqGS. Ä£jOqj ¥qÂfH¸ÔL$cFo FoFLj JdFL¥q¸Py GHl<¥qFLtjJwNqkFLj ¯NqjFL$c¿¥h. OnÎPy÷
öGHNqk*¸ ÔofSFL¸CLsSGHm Ä£j FcMLj GSôOq* MLÁÆCo μ^jæ.`
`Mc<¸CoFLMLkô. ³MLk öGHNqk*¸ Kc$c ¬tj¸Ec?` ¥qßGRêMLjk¿ë Ôntjõ MLÍÓŠ¸@~Fo $p¿¢ QL¸¥qOq¸ AKcOqÀÂ GHÓ¥q¿¸Ôc<j.
CLO~øCL ÍO~ã$c O~×.ÿ¸GSPe¸=h CLFL ¥cOqjPy ²¥hÚ¸¼ CLFo ö@nÎM| ÔoGSjë¸=o `MLk QL¸¥qOq¸$c<j ²¸CL fSìÀMLj¸CLj<Nqkõ@yFLÂ`
¥qßGRêMLjk¿ë ¥q+j" ÔnMLjO~átj.
`³Ey FLjMLlø Â¢Ä£jÍ μ^jæ rH^jæŠÂ MLk tjÍí¿¥i =h¥nÚ^j÷ ¥xÂ GH¸fH¸ÔL¥qJwCo O~×.MLj¸ö¨ Ec=h ²Oq$qÂMc+"¸ Moj¸ ®Pe
O~×.bEcÂ¥h O~ML<MLjFoÁ ¯ ×.FLôPy ×.¿$o GHFoFL¸=cMc $p¿¢QL¸¥qOq¸?`
`¬Koò.... Â¢ tk MLk^ÓÀ£Oqj ¬Á¤ FLjMoø¸ MLkOqPoÍjO~?` ¬¸^k MLjÈ¢" ×._òÄ£jÍ _Ó¸$c ÔL¿Ôc<j $p¿¢QL¸¥qOq¸.
®¸öÍAKLMLFL¸Pe °¸Á tjÓj÷. ®¸=hMLjj¸Íj ¬bÍjFcCLFL¸$c rHÍí $cOnèF|.
`PyGHÆ¥h Oq¸<FLïNqjõ$cOqk. MLÁFL$cOqk öGHNqk*¸ Kc$c ×.¿»¸Ec?` b¨Æ£÷Py °¸^jFcïOqj ¥qEc $p¿¢QL¸¥qO| AKcOqõ
¬FLGSkNqj ³ GH¸×cÃ¢ ö@nTwû MoGSjŠÂ ¾^jæ ÄOqKyGSjŠÂ ÍOqùFL¸ ®GSjë¸ÍFLjŠFLï Í¸GHCLjÓŠ ÔL¥qÚÂ ÿj¸Ec ¬tjFL Mn¸¥q^»¿
ÔiOqCy ¥q+"Â¸@~ ¥c^j¥qCy Â¸<j$c ²öOqÂ Š¸ŠMLjKx^jæCy, ¬ÔLá CnÓj$qj −<GH<jÔLjPe$c GS¸öGHEcNqj¸$c Tdø$qCL¸ ÔnsHðGS¿¥h
¥cGSë¸CL −QLáOqõJwtjFc Mn¸^Fo GSOqjíŠFcïOqj.
PPP
³gS öGHNqk*Moj ¬tjFc ¬Âï $q¸^Ój OnÎPy÷Fo ‚OyáML<¸ MLNqjGSj¿¢Ccõ _<Æ¥q$cFo ¬ÂfH¸¼ ¥qßGRêMLjk¿ë AKcOqÀ
AKy×.FcÓNqkõ¥q ¥cGSë ŠFLjŠÀ£fS PoÔoGS¿¥h =hIfHFLj÷ Oq©.
¬FLGSkNqj TdNqj¸öCL¸ ¥x<jŠÓj ¥y<+j" °Eyõ$cÓFLj¸¼ MLÔoáGS¿¥h ÔLJdÀ£ fH¸¨ ¥qÆsHfS ¬FLï¸, ‚Oq ML¸@ofS¸Á. −
CLO~øCL ®¸=h¥h ML¼áFL ¥y<+j" ÔL¥qÚ$c TdïFcÓj ÔofS örH}R ¬tjJwtj ML¸=h¸=y÷¥h öGHMoÇ¸¼ CL¥hÚFL GHFL¸Cc FLMLløCLk
GHm¿ëÔosSTdOqj.
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AKy×.FcÓ Í$qÜOq Ä¤+"Â CL¸ö¨ GH¿ÔLNqj¸ ÔnNqjõ$cFo `¬¸ŠP| MLk ¬MLkôFcFLï$cOq÷Š MLj¸¼ ¥cÓXoGH¸ Ex¿¥hFL¸ÍjŠ
MLk¥n¸Cy GS¸CyGR¸$c °¸Á.` ¬¸^k ®Íí¿Â¢ Š^j¸_ GSAKLjõPe÷ ¥qÆsHGSjŠ¸^jFLï Mc+"¸Í¿Â¢ ÔLkGSjë¸=o Í¸GHCLjÓŠ Cn$q
MLjjÔLá=ofS¸Á.
AKy×.FcÓj ÔoGSjëFLïGHlð<j ¥qßGRêMLjk¿ë ‚@~ Mc+"Py÷ μ¥q¨$c ¥qÆfSJwCLk `Ä£j FcFLï¥h $p¿¢QL¸¥qO| ¬Fo − sHOnPe ML¼á¸Ey
ÔnGHðFc` ¬¸^k¸=o VÓ¸Cc FLMLløÓ GHlMLløÓj Ä¿Tdtj.
`®Á$y ÔnPn÷MLkô! ¥cPo½¡Py ÔLÁMo^GHlð<j ®GHlð<¸CL GSætjÆ}R$cFLk °¸@oMc@oMnk Ä¤¨¥h $p¿¢EoÄ FLj¸¼ Cn$q ösHMLjPo[Ój
MLÔoáMLÂ Â¢¥nGHlð<tjFc ÔnJdð@~MLkô` − MLk^Ó¥h ¬FLGSkNqj PoÍÂ CLÓÀGHlðCLk FLÄø¸Á.
`− CLO~øCoMLjtj¸Á ¬¸ŠP| ÔnGHð¸¨ FcFLï$cOqj ‚@~ À¿» ÓM| Pn^Oqj÷ O~TdO~? FcFLï$c¿¥h $p¿ ¥qÂfH¸¼¸Ec PoEc? `
$p¿¢QL¸¥qO| ¥x<jŠÓj, ‚CLjOqj, ¬Ój÷<j GSOqEcGH<jCLk ŠCLkÿÓ¸$c ¬¨$cOqj.
`−..− Ä£j FcFLï ‚@~ Cn$q ¥qÄCcMoQL¸Cy Ä¤OqPnMnPy÷ O~sSMc<j ÓM|Pn^Oqj÷. μ¥cFx¥q QLjAKLMLjjÿkO~ëFL $p¿¢EoÄ, QL¸¥qOq¸,
¥cPo½ ö$p¸@|Py OqÿGSõ¸$c ¥qÓjGSj¥y$cFo MnFL¥qFLj¸¼ MLk sSïÿ _ß¸ÍMLj¸Cc μ¥q=o FLMLløÓj.. ÔLGHð^j÷.`
`®Í¸Cc Fc¥nGHlð<k ÔnGHðPoEoMLj¸©?` ¥yGH¸ FL=h¸¼¸Á ¬FLGSkNqj.
`JdGH¸! MLj¿ McWn"¸ÍjŠ rHÈ" ÔoGSj¥xPoÍj. rHÍíMc+j" μGHlð¥yPoEc ¬¸ŠP|?` ¥x¸=n$c ¬¨$c<j QL¸¥qOq¸ ¬Ój÷<j
MLjFyÿO|.
`Ä¤Wo" μGHlð¥yPoÍNqkõ` $p¿¢QLøO| ¬FL_@o $p¿Â ¯ QL¸¥qOq¸ ²Pe rHÈ" ÔoGSjŠ¸=c<j? ÄjöCLjÓCy MLk=c÷@o öGHÀGHEcÂ¥i
¶ ÔL¥qÚÂ öJdGS ¥qÆfH ²GHlð<j ¥qÄCLø¸ ¬Po÷ Ä¤¨Â −^ GH=hæ¸ÔL@~Â¥h MLk sSïÿ_ß¸Í¸ −¨FL Fc^¥qMLjÁ.`
`μOoN|j ¥hGRjæ<k MLk Mc+"MLjj¸Íj FLFcï^ GH=hæTdëMc °¸<j Â¢ GHÂ ÔnJdëFLj` ¬¸^k QL¸¥qOq¸ ¼FLïfHPe÷¨Pe ¥qßGRêMLjk¿ë
×._ò ÔL¿Ôo¸ÍjŠ −NqjFLÂ GH^jæ¥yML@~Â¥h @nÎÂ¸$| =o_jP| ÔLj^kæ ÀOqj$qjCLk¸=o ¬¸Cc GbH\Ój÷MLj¸^k μ¥q=o FLMLløÓj.
`¬FLïNqjõ$cOqj MLk −NqjFL¥i ¥cPo½¡Py Â×.¸$c ¶ O~bÍ °Fcï ÍNqjÔofS FcCy ÔnGHð¥q¸¨. Fc $qj¸@n ®¥qÚ@o −»JwCLj¸Á`
¬FLï AKcOqÀ MLk^Ó¥h ¬¸Cc ¥q<jGHlÓj GH^jæŠFcïOqj. − O~öCL¸Cc ®ÍíOqj ÄjöCLjÓk μ¥q=o ¥q_jOqj÷. ¥cPo½¡ ¬ML$cFo $yEcML¿ μ<jè¥h
Jd¿JwML<¸ GH<MLPy÷FLk, FcMLPy÷FLk ÀOq$q<¸, rSÓMLlPy÷ ¬MLCLÆ μ<jè¥h Jw=iÓj GH<jCLk ¯ÍjPe<<¸, ®Í¸Cc μ¥qOy¾
$p¿¢QL¸¥qO| CLÆ÷¥h CnÆfSJwtj −Ä<Cy MLjjŠÚ ¼Mc^j÷ ÀFL<¸, −Ä< ®¸¥qÄ£jÍ^ ¯CLŠ Mn+"FLÂ ³<jGSkë μ^j÷ Motj¸ÔLj¥yML<¸
rSÓMLl O~$cFo ¬MLÂ¢ï $q^jæFL rH=oæfS MLjÈ¢" $yEcML¿ Í$qÜOqŠ GH¿$nCLë<¸ ¬Â¢ï $qjOqjë¥xÔcátj.
− MLjO~ï<j On¸@y QLÂMcOq¸. ¬¸Í¿¥i rSÓMo. ¬FLGSkNqj ÍO~ã$c MLjj$qjÜOqj ¥y<+"Š GHFLjÓj GHlOqMLktjGSkë Mc+"Cy ¥qÆfS
¥q_jOqj÷ Ôn_jCLk McO~Â¥h GS¿GH@~ ×.¸À¥qÓj, KnÓ÷¸ _k¸Á, CxŠÚ<j Ó<kèÓj, ¥cOqGHlðGS ML$nÎO~ ML$nÎO~Ój ÔotjGSkë¸=o AKcOqÀ
¥q+j" CLj<jÔLj¥yML<¸ ¥qßGRêMLjk¿ë ¥q¸^ _¨¸Á.
³Äj=y ¯ −@~+"¥h −FL¸ÍMnjj¼áFc ÄadÍ¸ ¥qÆ»Fc ÔLGHlðFL ¥qÂ¢ïWx"ÔoáTdëtj. ²¸CnÎFc ²GHð=h¥qGHlð<j AKcMyEoø$cÓj
MLÁÆ¸ÔLjŠFo −<McWo" ¬GSPnÎFL ¬ÍßGRæML¸CLjÓFo ÔnJdðÆ. FoFLPe ÔnNqjõPo¥qJwML<¸Cy μÀë¨ ²ŠÚMnÎJwtj MLkNqjEc¿ GRj$qO|
EcGH¿¸¼¸Á ¬FLjŠFcï<j ¥qßGRêMLjk¿ë.
AKy×.FcÓ Í$qÜOq ¬¸Cc Jw=iÓj GH<jCLk μ¥q=o GSOqEc ¥q_jOqj÷ Ôn_jCLj¸=o −NqjFL¥qtjCo ¬FLï¸ ÀFLŠ¸@~Fo ¥q<jGHl
Â¸¨Jwtj¸Á. $p¿¢QL¸¥qO| ¥y<+j" ‚@~ ²¸Cy ÔLjOqj¥nÎFL Mc+j" ¥cML<¸Cy ÔL¥qÔL¥c ¬CLë$c¿Â MLjÂïGSkëFo ML<èFLÓj, CL¥hÚFL GHFLjÓj
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ÔL¥qÚKn=oæfS − CLO~øCL ¬Ccë¥y<+j" ¬¸Cc μ¥é Í$qÜOq GSOqEc$c ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠ¸^k ¬FcïÓj À¸^k¸=o AKcOqÀ °Ccûÿ¸Cy
Mc+"Py ¥qÆfSJwML<¸ ÔLkfS ¥qßGRêMLjk¿ë MLjFLGSj −FL¸ÍCLOq¸»CLMLjtj¸Á.
−<Mc+"¥i ¬GHlð<GHlð<k ®Pe¸=h −^Ä<jGHl ¬MLGSOqMLjÂ CxÆTd¿$c ¬OqíîMLjtj¸Á −NqjFL¥h. ®Í¸Cc CLGHðŠ¸@~ ¯
®¸=h Nqj×.MLkÂ Ôc¥qÔL¥qõMoj. Po¥qJwCo ¯ Py¥q¸Py ¬Ccë¥y<+"FLj ®Pe FLMLløŠ¸^k ÔLk<<¸ ¬¸CL CoÆ¥q ¥cÍFo ÔnJdðÆ. −
Oy¾ TdNqj¸öCL¸ −<Mc+"¸Cc $qj¨¥h MnÈ"JwCo, ¥qßGRêMLjk¿ë, $p¿¢QL¸¥qO|, ¥x<jŠÓj MLjFLMLÓCy ¥qÆfS JdOqjÚ¥h MnÈ" ¬ÆfSJwNojEc¥c
=nÂï}SPe¸=h −^Ój −@~<j.
`Fc MLjFLMLÓCy μ¥qÚFc<k Fc¥hPe¸=h ¬FLjAKLML¸ ¥qÓ$qFo PoÍj` MLjFLGSkñ¿ë$c ¬FLjŠFcï<j ¥qßGRêMLjk¿ë. ²GHlð@nGHlð<j ®Ój÷
Mc=cÓj MosSfS ¥qßadêO~MLk ¬FLj¥yML@~Â¥h ¬CLëMLkMLÓj ¥cÇ¤¥h JwCcO~ ¬Â ÔLksS ¥y<+j" $qjOqjë¥xÔcáO~NqjFLŠ.
ML¼á ¬GHlð@o MLjk<j Oy¾Ótj¸Í¸=o FLMLjô_jÁí ¥cML<¸PoÍj ¥qßGRêMLjk¿ë Í¸GHCLjÓŠ. ²¸Íj¥q¸=o ®¸=hÍ$qÜOq ¥cÓ¸ ²¸CL
AKcOq¸$c ¥qÁPoÁ? ®¥qÚ<FLj¸¼ ¥qÁÆ MnWo"Py$c − ¼Í¸_Oq OqÿTdõÂï QL¸¥qOq¸ FLj¸¼ CnÓjGSjŠFo À£O~ÓÂ ÂQLátj¸ÔLjŠFcï<j
¥qßGRêMLjk¿ë. ¬tjCo − ¬ML¥cQL¸ PoŠ¸@~ _j½ã Kn¸$qrH^jæŠ¸ÍÂ Mn¸^Fo _NqjÓjEo¿ OqMLjôÂ ¥x<jŠFLj¸¼ IJwF| O~ML<¸Cy
MLjO~ï<j °ÍNqjMoj $p¿¢QL¸¥qO| CLFL GHOqGHÀFLjGHNnk»¸¼ ²MLjOnãÂ¢û ¥y=cPy O~×.bEcÂ ²¥|ûörH}S¥é On¸<j =h¥nÚ^j÷ GS¸JdÁ¸Ôc<j.
`Ä£jOxÔcá¥q ¯ MLjk<jOy¾Ók ®Ó÷¸Cc ²¸Cy Â¸<j$c °¸Á. fHÓ÷Ók ²¸Cy GS¸_OqGH@~èOqj. ³Äj=y ¶ GHÁOy¾ÓtjFc
°¸¨MLl¸=o MLkŠ CLßfHë$c °¸@oÁ ¬FLïNqjõ$cOqk! ¯Td¿ Ä£j¥yGS¸ GHÓML¿¸¼JwNoj MLjFLMLO~ÆÂ ‚@~ Mn¸^Kn^jæŠÂ MLj¿¢ Oq¸¨.
¶ FnPe÷+j" °¸¨ Mn+jíOqj$cÂ` ¬¸^k ¬FLGSkNqj ¥qßGRêMLjk¿ë Í¸GHCLjÓŠ _^æÓj rH=hæ ¥x<jŠ ¥y<+" ÔoCL ÍBcêÓj rH=hæ¸¼¸Á.
`FoFLj Ä£j ®¸=h¥h O~PoÍjPe¸=h QL¸¥qPoÄ£j rH^jæ¥yŠ ÔnPn÷MLkô! FoFLj MLjFL −¸öbÍEoQL¸ ML¼áFLGHlð<j Ä£j tj¸=y÷Fo
Á$qjCcFLÂ MLk^ ®GSjëFcïFLj. GSOoFc? ®Á Ä£j tjPo÷ ¬FLjŠÂ ²GHl<j O~MLÓÂfH¸¼Fc μ¥qÚ IJwF| ¥x^æ¸¨ FcŠ.` ¬¸^k OnÎÓj
¥qÁÆJwtjFc EcÂCyKc=o ¬Pe Ôntjõ ±GHlCLkFo QL¸¥qOq¸ Mc+j" ö¥qMLj¸$c ¥qFLjMLjOqj$qNqkõOqj.
O~×.MLj¸ö¨Py OnÎÓj Á$qjCLj¸=o Mc+" Š^j¸_¸ MnjjCLë¸ Tdø$qCL¸ GHÓjŠCLk¸=o ÃCLëOqJwNqkOqj ®ÍíOqk.
`¬CLëNqjõ$cOqk Ä£jOqj PoÂ ¯ MLjk<jOy¾Ók ®¸=y÷ QLôQcFL ÂQLù_íî¸ ¬FLj¥y¸¨` rHÍí¥y<Ój $x¸CLjPyÂ −O~^¸Py
Â×ctjÀ£ CL+jŠÚMLj¸=y¸Á.
`¬MLlFLj FcFcï! O~öÀ+j" Ä£j¿ÍíOqk PoÂ ®¸=h¥h O~McÓFo ¬ÂfH¸ÔLPoÍj.` ÅÇ¢ÿOqú, Oq¸$qFc>bE| CL¸ö¨Â ÔLj=oæQcOqj. Mc+"
GSðOqùPy ²GHð=hPe$c −¿íî¥q GS¸¥éCL¸ ¥cŠ¸@~ ³Ey ösHMLj GS¸¥éCL¸.
°Eyõ$q¸ ÔosS ¼FLï¥y<Ój GH¸<¿ ÂGRkæO~Pe¨¸Á. `Ä£jŠ ²¸CLsSGHm ¥x<jŠÓÄ£jEo ösHMLj. Ä£jOqj ±On<jCLjFLï^jæ μ¥qÚ
MLk=nÎFc ÔnJdðO~? FoFLj ¥cõ¸}H FLj¸¼ MLÔoáGS¿¥h Ä£j¿¸=y÷ Po¥q ²¸CL $cAKLO~ GH@~èFy? ¬CLëNqkõ Ä£j MLjFLMLO~Ój KcMLjô¥yGS¸ ²Pe
Kn¸$qrH^jæŠÂ ¼¥hÚ QLÓõMLjtj¸Ey ÔLk<¸¨.` IfHO~õÍj ÔofS¸Á.
`¬MLlFLj KcMLkô! ®Fcï+j" ²¸ÍjŠ¸¨JwNqkMLl? Fc ¥cÆ¥h En_ò CL»Poë FLjMLlø MLj¸öCL¸ MosSë ®=oæ CL»ÜJwNojÁ. ÔLk<j ²Âï
En_òÓj CL»Æ ¬Pe$o rHÔLjáÓj ¥q=hæJwNqkNnk` ¬¸^k MLjFLMLO~Ój KcMLjôÂ Mc=oGSjŠ¸^k¸=o AKcOqÀ¥h ¥qÂ¢ï+j" MLÍíFcï
−$q<¸PoÍj.
`CcCLNqkõ FLjMLlø Pn¥qÚÓj ÔnGHðPoÍj$c ¬¸Íj¥é FcŠ MLkOqjÚÓj CL»ÜJwNqktj. ®¸¥nGHlð<j FLjMnø¥qÚ¨¥i MnWx"Íjí
CcCLNqkõ!` FcÂ ¼=hæ MLk^ÓŠ ³Ey CnÆNqjÂ °Eoø$q¸Cy AKcOqÀ, ¥qßGRêMLjk¿ë MLjj[MLjj#eÓj ÔLkGSjŠFcïOqj.
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¬GHlð<GHlð<k $p¿¢QL¸¥qO| $qjOqjë¥xGSkë¸=c<j. ®Á$y ²¸Íj¥y MLjÈ¢" ¯ MLjbÍõ ¬¸Í¿¥i ®Ój÷ ÔcÓ<¸ PoÍÂ rHÎFL ¬¸CLGSjì
MoGSjŠ¸=o KcMLl¸^j¸ÍÂ rHÍí¥y<Ój MLkML$c¿ MLjj¸Íj À£O~ôFL¸ rH=hæFL¸Íj¥é ¯NqjFL$c¿¥h ÍjGSøJdïÓj, GHÓML¿¸CLÓj.
***
¬Í¸Cc $qjOqjë¥x¼á AKcOqÀ ¬¨»¸Á ¥qßGRêMLjk¿ëÂ.
`QL¸¥qOq¸ ¬FLïNqjõ$cOqj ®Pe GS<F|$c MLjÈ¢" =h¥nÚ^j÷ GH¸fH¸¼ MLj¿¢ OqMLjôFcïOq¸=o ¬¥qÚ< ¬¸Cc GSMLõ¸$cFo °¸Í¸=cO~?`
`AKcOqÀ£ ¬FLjMLkFL¸ MLjj¸ÍjGHl=hæ FLjMLlø CLO~øCL GHl=cæMLl. ¬Pe¸=hEoÄ£j PoÍj. Mc<¸Co CLÓjÔLjŠFLïGHlð@o CcCL rHÈ"
¬FoOq¥q¸. O~öÀ ³ ¥qPy÷¥y ML¼á MLl¸=cFLj. Mn¸^Fo ÔLk@~ÓFLjŠÂ ¬MLjÓj ÔosSGSjëFcï<j. ¬¸Íj¥é °Eyõ$q¸Py ‚@~ ¬¸CL ÔL¥qÚ$c
O~Bh¸¼ MLj¸¼ ®Ój÷ ¥q^jæ¥y$qÆ$c<j. ÔLkTdMLl$c` ²¸Íj¥y ¯Td¿ O~×.bEcÂ öGHNqk*¸ ¬¸CL öDÁÆ÷¸$|$c ¬ÂfH¸ÔLPoÍj. ¬Í¸Cc
¬ÓMc^tjFL Mc+"Pe$c öGHNqk*¸ ÔoTdOqj.
¬¸Íj¥é ¬¸=cOqj ½¡ÄCL¸Py μ¥qÚ sSïÿ¸ CLGHð ³ÍtjFc ¬¸Co. MnjjÍ=hTdOo MLjj¿fHGSjë¸Á. sSïÿ¸ ¬tjCo ½¡ÄCL
GHOqõ¸CL¸ MLjFLGSjFLj sSÍÁ¤OqjGSjë¸Á.
sSçGRF|Š ML¼áFL QL¸¥qOq¸ ÄjöCLj¨Â −Æ¸$qFL¸ ÔoGSjŠFcï<j. ®¸=h¥nWo"GS¿¥h GS¸Í¨ PoÍj. JvÍjí=o fHÓ÷Ó¸Cc GSkÚ+"Š,
QL¸¥qOq¸ ¥x<jŠÓj ¥y<+k" °Eyõ$cÓŠ MnÈ"JwML<¸Cy ®Ój÷ ¼FLïKytj¸Á.
¬FLGSkNqj ²¥qÚ@~ ¥qÂfH¸ÔL¥qJwNojGS¿¥h AKcOqÀ ¬^k tj^k MnCLjŠCLj¸=o ÔnJdð<j QL¸¥qOq¸.
`®Mc+ O~öÀ¥é ¯ ±Wy"Fo MLk rHÍíKcML MLj¿Á ®¸=h $qßÿöGHMoQLMLjj¸ÍMLkô! Kc$c ¬ÓfSJwtj GH<jŠÂ MLl¸=cOqj. IJwF|
ÔofS OnÎÓjPy ÄjMLjôÆï PoGH<Mnj¸Íj¥qÂ MLk KcMLMLj¿ÁCy °ÍNqjMoj MnÈ"Jwtj¸Á. ³Ä£j ¬FLj¥y¥qMLkô! JwFo÷. ®Fcï+"¥h Â¢ ÔoÀML¸^
ÀFo ¬ÍßGRæ¸ Ex¿¥h¸Á Ä£j ¬FLï$c¿¥h.`
`EcÂ¥é¸ AKc$qõ¸` ¬¸^k AKcOqÀ ¼OqjFLMLløCy ML¸^MLjÂfR TdNqj¸Cy öGHCoõ¥q¸$c ML¸^ ÔoTd¥q MLjÈ¢" ¥q_jOq÷Cy ¥cÓXoGH¸
ÔoGSkë AKy×.FcÓj ÔosSfS ŠFLjŠÓj À£Nqj<¸ ¬Nqkõ¥q QL¸¥qOq¸ ¬¨$c<j.
`¯ GHm=o¸ ÔoEcí¸O~ ¥hGRjæ<k. MLjFL ¥cÓÂ¢ ¼MLOq DÁNoj^O|Py JdCL CnÓj$qj fSÂMLk `¥qÓfSMLl¸=o ¥qÓÍj GSj[¸`
MoGSjëFcïOqj^ MnWcíMLk! ³MLMLkô ³MLj¸=cMLl?`
`®¸CL ÔLÓ÷ÂMo+ MLjFL FL¸ÍFLMLFL¸Py GHmÓGH¿MLjWcÓj −TdøÁGSkë ‚OyáŠ¸@~ fSÂMLk ³Äj=h ¬FLïNqjõ$cOqk. ö¥hCL¸ Td¿
ML¼áFLGHl<j MLÁFL$cOqk FoFLk Jw=i GH<jCLk GSFLï×c½ MLkÓÓj ¥q=cæ¸` $cOnèF|FLj ®¸À¸CL ¥q+j" ÔoGSjŠÂ ÔLkGSjë GHlMLløÓFLj
GSjÂïCL¸$c GSðßÇGSjëFLï öbKqÀ¥h ¬¥qÚ< ½¡ML¥q+ ¥qÂfH¸ÔLPoÍj.
`®¸CL MLNqjTv¼áFc Â¢ fSÂMLk fH¼á CL$qÜPoEoÄ=hO~ QL¸¥qOq¸? ÂFcï MnjjFcï rSÓMLl¥qEc Ä£j fHÓ÷Ó¸Í¿Cy ¥qÓfS Mn+"Š¸@~
®GHl<j fSÂMLk ³Äj=hO~? ¬Á¤¥c¥q ®¸¥csSGH=y÷ ¥x<jŠÓj ¥y<+j" MLjFLMLÓj MLÔoá Mo+MLlCy¸EcNnj. ¬tjFc °Eyõ$cÓCyFLk,
ÔLÍjMLlÓCyFLj ¬ÓfSJwtj MLTdëOqj. ®Mc+ MLjFL¸ fSÂMLk¥h OqMLjôFcï Mc+j" MLTdëOy O~Oy.`
$p¿¢QL¸¥qO| ¥xCLë fSÂMLk CxÆ −^¥é ¥c÷GSjÓj ²$xÜ=hæ Mn+"<¸ ¥qßGRêMLjk¿ë¥h¸¥c $qjOqjë¸Á. `²ML¿ GS¸$qÀ FLjMLøFoÁ.
¥x<jŠÓj, ¥y<+j" MLjFLMLÓj McÈ"+"¥h MnWcëOqj$cÂ¢ MLjÂ¸=h¥n¸ÍjŠ MLTdëOqjO~. FLjMxø=hæ ¬MLkNqjŠ¨Ä` ¬Fcï<j QL¸¥qOq¸ ²=y
ÔLkGSkë.
`McÈ"+"¥h Mn+"<MojÄj=h? ¬¸=o?` ®¸¥c ³Ey ¬FLKytj −»JwNqk<j ¥qßGRêMLjk¿ë. ¬CLÂ¥éEy ¬OqíîMLjtk ¬MLFL^jæ¸Á.
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`¬¸=o ³¸ PoÍjPo Ä£jOx¼áFLGHlð<j ‚@~ McO~¸CL¸ $qFLj¥q Mc+"¸Cc fHÓ÷ÓCy GSV ²GHð=hPe$o ®¥qÚ<Š ML¼á $q¨JdOqj.
Ä£j ÔnPe÷tj, FoFLk Mc+j" O~¥qMLjj¸Íj MLjk<jOy¾Ók Mc+j"MLTdëOqFo ²ÍjOqjÔLkGHlCyFLj, ML¼á MnÈ"FL CLO~øÀ MLjk<jOy¾Ók
Mc+"Cy $q¨fHFL Oy¾Æï FnMLjOqjMoGSjŠ¸^k $q¨sHGSjë¸@oMc+"¸O~ O~bEc!`
− CLO~øCL ¥qßGRêMLjk¿ëÂ MLk=c÷<ÂMLøŠ¸@~ QL¸¥qOq¸ ¥q+j" MLjkGSjŠÂ ÔnGHlðŠJwNqk<j. `μOoN|j ¥hGRjæ<k! Â¢¥y GS¸$qÀ
CnÓjTd? ¼FLïGHlð<j Ä£j °MLjô¨ Š^j¸KcÂï ÔLkfSFLGHlð<Pe÷ ¬MLjô CLGHð ²MLOqk PoÂ FoFLj ²¸Cy MLjj<jÔLjŠJwNojMc¨Â. μ¥qOy¾
FLjMLøFLï¸ ÀFLŠ¸@~ GSkÚP|¥h MLÔoáTdMLÂ Ä£j KcKctj ¥cõOo½¡ MnkGSjŠ ML¼á Â¢Š ösHMLj$c ÀÂfH¸ÔL<¸ ÔLkfS ®¸=h¥nÈ" Fc¥qPe¸=h
KcKctj ²¸ÍjŠPo<Â MLk ¬MLjô Í$qÜOq ²¸CL ³@~áFy. ¬MLjô ®¼áFL CctjPeÓj FoFLj Â¢Cy GH¸ÔLjŠ¸=o `®Á MLk ÔnÆ÷¥h ²¸Cy
®GRæ¸` ¬¸^k ¬¸ÍjPy ¥x¸CL Ec¼ FLjMLlø Ä£j KcKctj ‚CLj¿¥h rH<jCLj¸=o −QLáOqõ¸Cy ¥q+j" ®¸CL ÔoGSjŠÂ ÔLk<<¸ FLjMLlø
$qMLjÂ¸¼ °¸<MLl. Fc‚ ²GHð=h¥qtjFc ¬Pe¸=h Š^j¸_¸ ³Oqð@~ÓÂ ¶ ¥y¿¥q$c EcÔLjŠFcïFLjO~. ¥cÂ¢ Fc ÍjOqÍßGRæMLjEoMnk$cÂ¢
MLkŠ fHÓ÷ÓÂMLøPoÍj − EoMLl<j. ¬tjFc FoFLj ÂO~QLGH<PoÍj` ±fH¿ À£GSjŠFo¸ÍjŠ −$c<j QL¸¥qOq¸.
°Æ¥hÚGH@~èOqj ¥qßGRêMLjk¿ë AKcOqÀ.
`Â¢Pe$o ²ML¿¥i Ä¤+j" MLjj$qjÜOqk MLk ¥q<jGHlFL GHl=hæFL fHÓ÷Ój ¥cÍÂ CnÆNqjÍj.`
`Ä£j ¥x<jŠÓj ¥cEc! MLj¿?` AKcOqÀ MLjj[¸Py −QLáOqõ¸ ¬Pe$o °¸Á.
`¬GHð=y÷ FoFLj ×.NqjGHmO|Py GHÂÔosSMc¨Â. μ¥qOy¾ MLk GH¥qÚ ®¸=y÷ Í¸GHCLjÓj ¥qÓfU¸ÔLjŠÂ XLBh¥cMoQL¸Py
°¿JwGSjŠ¸=o MLjjŠÚGHÔLáPeOqÂ Mc+" MLjj$qjÜOqj GHfSfHÓ÷Æï ÔoOqÁNqjõ@~Â¥h _¸bÍjMLlÓk ÄjöCLjÓj ²MLOqk MLjj¸ÍjŠ O~¥qJwCo MLk
fHÓ÷Ój$c Cn¼á ¬FcbÍÓÂ Mc+"Š CnÆNqjÂ¢NqjŠ¸@~ rH¸ÔcMLjj MLk ¬FLGSkNqk FoFLkFLj. ¬¸Íj¥é Fc GS¸JdÍFLCy Fc
¥x<jŠÓk, ¥y<+k", MLjFLMLÓCy °MLjô¨ Š^j¸_¸$c $q<jGHlEcMLjFo.... ÔLkTdMLl$c ®¸CL rHÍí ®Ój÷ ¨×nÎF| ÔofS ¥q=hæ¸ÔcFLj.`
`MnjÎ$c@|! Â¢En¸CL ÄQcÓ ÿßÍNqj¸O~. FLjMLlø sSïfUCLj<MLÂ ÔnGHlð¥yML@~Â¥h ®GHlð<j ®¸¥c ²ŠÚML $qOqøGH<CcFLj. MLjk<j
GHfSöJdBcÓŠ ¯Py¥q¸Py −bEcOq¸ ¥qÆð¸ÔcMLl` ¥qßGRêMLjk¿ë QL¸¥qOq¸ Ôntjõ Fx¥cÚ<j.
QL¸¥qOq¸ FLMcø<j. `¥cÂ¢ MLk fHÓ÷Ó ÍßfRæPy FoFx¥q TdøOqíîGHOqjEnÎFL CL¸ö¨Â. °MLjô¨ Š^j¸_¸ ¬¸^k Mc+" −QLÓÄ£jÍ Â¢+j"
×.Ój÷CLjFLï O~XLGSj¨Â.`
`ÕÔZ ¬Pe ²¸Íj¥qFLjŠ¸=cOqjO~ $p¿¢` ¶EcOqjð¥yGS¸ ¬Fcï@o$cÂ ¥qßGRêMLjk¿ë¥h ¯ ¥cÓ¸ NqjjMLŠÓ MLjFLGSëCLø ¥x=hæFL fH¸@o.
CLFL Ã<èÓj PoOqk!
`GHmOqøGHl Oy¾Ój MoOqjO~. MLõ¥hëCcøÓj ³Oqð@~è¥qFo rHÈ"+j" ÔoGSjŠ¸^jFLï ¯Oy¾Py÷ ¬¸Í¿¥i GSøCL¸öCL AKcMLFLPo.
−EcNqkÓPy Co@~ÓMLÓ÷ Cy¨¥y<+" MLjbÍõ Jw=i. ¬^j AKcOqõÓFLj GSMLj¿íî¸ÔLPo¥q, GSMLj¿íî¸ÔLŠ¸@~FLk °¸<Po¥q ®¸=y÷ CL¸ö©
¥x<jŠÓŠ rUÎO~Fc. MLk tj¸=y÷Fo ¥cÍj ³ ®¸=y÷FLtjFc ¥cTwë ‚Twë Co@~Cy ®Eo GH¿fSìÀ ¬Fo Â×.¸ ÔcPe¥cPeÂ¥h $cÂ¢
Fc¥qOqíî¸ ¥cPoÍjO~. rHÎ$c MLk ÔoCLjPy÷ rH¿»FL fHÓ÷Po rHÈ"+"Nqkõ¥q MLkŠ Â¢<PoŠ¸@~ ÔnNqkõÓÂ öGHBcÈ¥qÓj Oq¼GSjë¸=o
¥qß¸»JwNqkFLjO~ ¥hGRjæ<k. ®¸=y÷Â CLÓFxGHlðÓCy ³@~Á ÀOqŠÚ¸@~Fo FcŠ VO|æ ²=c¥| ML¼á¸Á. −Oy$qõ¸ JwNqk¥qFo EcÂ
ÄÓjML CnÆfS ®¸=y÷ Qc¸CL¸ ¥cMcÓ¸=o ³¸ ÔnNqkõPy ¬Eo ÔoTdFLj. FoFLj ö_ÀŠ¸<$cFo FcŠFLïEcÂÂ FcCy GSV Mc=cÓj MofS
GH¸ÔofS ²ML¿ ®Ój÷ Mc¿¥h ³O~ð^j ÔosSTdFLj. ö_ÀŠFLïFcï+k" _ÍíQLöCLjMLlPe÷ öGHÀOy¾e ¥qCLjëÓj ÍkGSj¥yŠ¸@~ ¬GHlð<GHlð<k ML¼á
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GHÓ¥q¿¸Ôo fHÓ÷Ó ösHMLkbÃMLkFcÓCy ¯ ½¡ÄCL¸ ®Pe −FL¸Í¸$c MnÈ"JwCo ÔcÓFLjŠFcïFLj. FoFLj JwNojPy$c μ¥qÚTd¿ MLjÈ¢" Â¢Cy
$q<JdÓFo ®Pe...`
¥qßGRêMLjk¿ë ¥q+j" GS×.PeÓNqkõtj. `fH¼á QL¸¥qOq¸`
`MLj¿ MLÁFL$cOqj?` AKcOqÀ MLk^Ój GHm¿ë¥cŠ¸@~Fo ÔnJdð<j QL¸¥qOq¸.
`¬Á$y MLTwë¸Á ÔLk<¸¨.`
¥cOqjPy¸¼ Á¸fH ÔLö¥cÓ Š¿¢áPy ‚OyárH=hæ μ¥cÄ<FLj À£GSjŠMLÔcá<j _¥qÚGHÓÔL=h ¶ MLõ¥hë. `KcML$cOqk! ÔcPe
GHFLjÓjFcïtj. FoFLj OoGHl MLTdëFLj MLjÈ¢". ¬¥qÚFLj PyGHÆ¥h À£GSj¥n+"¸¨` ¬¸^k MnÈ"JwNqk<j.
−Mnj ¬FLGSkNqk? ÂMnøOqJwNqkOqj ¥qßGRêMLjk¿ë, AKcOqÀ. Kc$c MLjjGSÆOqkGHl MLÔoáfS¸Á. CLÓÄ£jÍ ¾^jæ GHÓÔL_¨Jwtj¸Á,
¥q+j" ²¥qÚ@y ÔLkGSjëFcïtj.
`¬Nnkõ MLjFL¸ GHÓ¥q¿¸ÔLPoÍÂ ¥yGH¸ ML¼á¸EoMnkFL¸© MLÁFL$c¿¥h?` AKcOqÀ FxÔLjáŠ¸Á $cÂ¢ ¬FLGSkNqj Ä¤Wn"ML¿ MnÎGHl
ÔLk<FoPoÍj.
`¬FLGSkNqjŠ GS@nF|$c ³MLjtj¸Á ¬¸CL ¬ÆfSJwtj¸En¸Íj¥qÂ?` ®Íí¿ MLjFLGSjPy÷FLj ¬Eo öGHQLï. ×.Mc_j ÔnsHð¸ÍjŠ
QL¸¥qOq¸ ¬¥qÚ< Po<j.
QL¸¥qOq¸ −Mnj Í$qÜOq¥h MnÈ" ö_ÀMLkÆ Cy^MLkÆ Â¢+j" ¬¸ÁGSkë¸=o −Mnj ¥c+"Ä£jÍ JwfS ¥q¨$c<j. CLFo öQLÍíî$c CLj¨Ôc<j.
CLO~øCL CLMLj¥éfS ‚@~ ÔLksS À£¿¥q ExOq¥qPoÍj −NqjFL¥h.
¬ÓfSJwtjFL^jæFLï −Mnj¥h GHfSfHÓ÷Pe Mnjjÿ¸ ¥q¨», CLÓ ÍjÄø AKy×.FL¸ ÀÂfH¸¼ MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ GH<j¥yKn=hæ
ÍjGHð=h¥qJdð<j. ¬CLÂ ÔLOqõÓÂ ¬Â¢ï ÄöbKqMLj¸$c ÔLkGSkë¸¨JwNqkOqj ¥qßGRêMLjk¿ë AKcOqÀ.
`¶Td¿ ®Pe MLTdëO~?` AKcOqÀ MnFLjÁOqj$qjCLj¸=o ÄÂfH¸¼¸Á ¬FLGSkNqj ¥q¸>Oq¸.
_ÿjQc CLMLjŠ ÔnGHðŠ¸@~ ¬FLï$c¿ ®¸=h¥h MnÈ"FL¸ÍjŠ XLMLkGH* Ôn_jCLj¸EoMnk ¬FLjŠ¸Á.
`GHOqMcPoÍj MLÁFL$cOqk! Ä£jŠ −Oy$qõ¸ Kc$yPoFL^jæ¸Á. ÄöQc¸À À£GSj¥y¸¨. JvÍjíFLï MLk=c÷<jŠ¸Ec¸.`
`®¸CL¥i Ä£jOnMLOqj?`
−Ä< öGHQLï¥h AKcOqÀ ÄGSjëKytj¸Á. `¬EoÄj=h MLÁFL$cOqk! FoFLk, MLkMcOqk ®ÁMLOqŠ Ä£j tj¸=h¥h MLÔcá¸ $qjOqjëPoÍk?`
AKcOqÀ MLk^Ój ÄFLFL=oæ ¬¨»¸Á ¬FLGSkNqj. `®Á$y Ä£jOnMLOy$cÂ¢ −NqjFL¥h ¥cGSë ÔnGHð¸¨ ®Pe ÔnNqjõ<¸ Kc$cPoÍÂ.
¬tjFc Ä£j¥éMLjtjFc CnÓjTd −NqjFL ²MLOy? Oy¾e FcŠ Í$qÜOqj¸¨ ¬Âï GHFLjÓj GSøNqj¸$c ÔofS rH<CcOqj. Ä£j sHOqj ³Äj=h
¬¸=o MLk=c÷<Oqj. Ä£jOnMLOq¸=o ÔnGHðOqj. ®Pe μ¥éÔy^ °¸=o ²MLOnÎFc ÔLksSë ³MLjFLjŠ¸=cOqj ÔnGHð¸¨.`
³Ey ¬Fo¸ÍjŠ FyOqj Cn¿¼¸Á AKcOqÀ.
`¬FLï^jæ Ä£jOnMLOqj? ¯ ®Ój÷ Ä£jEc? ®Fcï+k" Ä£jOqj ¥qÂfH¸ÔLPoEo¸?` ¥qßGRêMLjj¿ë AKcOqÀ ÂMnøOqKytj ÔLkGSjë¸=o Mn¥hÚ+j"
ÄÂfH¸Ôctj MnFL¥q$c.
`¬FLGSkNqjŠ ¬ÆãMLjO|ûO~ ¥hGRjæ<k` MLjFLMnjMLOqMLjk −Ä<Š $qjOqjëPoÍj. ¬Pe$o JdÀ¥é+j" rH¸¼FL ¥x<jŠÓj, PeÆ¸¼FL
MLjFLMLÓk.. ±ÿk ²MLOqk $qjOqjëPoOqj.`
¬Á¿GH¨¸Á AKcOqÀ.
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`MLj¿ ö=i=|Mnj¸^j?`
`Á¤Â¥h ®¸¥c GHm¿ë$c O~PoÍ^O~? ³Ey Fc CLßfHë¥yGS¸ @~¥qæOqj$cOqj ¬GHl<GHl<j ML¼á ö=i=|Mnj¸^j ®GSjë¸=cOqj. ®Mc+
Ä£jOxGSjëFcïOqÂ FcŠ Ä¤Ój ŠÍOq¥qJwCo MLk KcMLMLj¿Á ¬FLGSkNqjÂ ¥h÷Â¥|¥h À£GSj¥nWc"<j.`
`²¸Íj¥hPe? @~¥qæO| ³Ä£j ÔnGHðPoEc?`
`TdbEcOq*¸$c MLNqjGSjCyJd^j MLGSjë¸Á^. ¥cÂ¢ ¬FLGSkNqjŠ ¬¸ÍOqk ®Ój÷ Ä¨¼ MnÈ"JwML<¸Cy MLjFyMcõbÁCy ML¼á¸Á.
Mc+j" ¯ ®Ój÷ MLÁÆ McÈ"+"Š MnÈ"JwtjFL ¥xCLëPy÷ ¬GHO~bÍAKcML¸CyFLtjFc McO~Â¥h On¸<jOy¾Ój rSÓMLlÓj ®¥qÚ@o $q¨fH
MnWo"McOqj. ¬¸Íj¥é QLjö¥qMcOq¸ TdNqj¸öCcÂ¥h ¥x<jŠÓj MLjFLMLÓ¥yGS¸ ²ÍjOqjÔLkGSkë Fc¥nFyï GHFLjÓj GHlOqMLktj¸ÔoÁ. TwMLjMcOq¸
Mc+"¸ÍOqk MnÈ"JwNqk¥q ®Pe$o MLjjGSj$qjrH=hæ GH<jŠÂ MLj¸ÔL¸ Á$oÁ ¥cÍj. ö¥qMLjö¥qMLj¸$c fHÓ÷Ój Ã½¡ ¬tjJwtj O~ML<¸
CL»Ü¸ÔoTdOqj. ¬FLGSkNqj ®GHlð<j Mc+"Â GHm¿ë$c MLj¿áJwtj¸Á. Oy¾ FoFLj ÔotjsSë CLGHð ³ GHÂ¢ $qjOqjë¸<Íj. Po¼FL Í$qÜOqjï¸Ôi
¬Pe$o ‚Oqjá¸^j¸Á. −¥qÆ ÍfHð¥q ³Ä£j CnÆNqjMLl. ×.¿»FLMLÂ¢ï MLj¿áJwtj¸Á. ¬¸CLMLOq‚ ¬ÍßGRæML¸CLjO~Po. ¥cÂ¢ FLFLjï ‚@~
MLj¿áJwtj¸ÁO~.`
ÄjöCLjÂ Íj¹[¸ ¥qßGRêMLjk¿ëPy ‚@~ AKLNqkÂï Oo¥nÀë¸¼¸Á.
`®McWy OoJw Fc tj¸=y÷ ‚@~ ®Pe¸=h ¬ÆãÄ£jO|û öGHMoÇ¸ÔLŠ¸@~ °¸@~Ó¸=o MLk FcFLï McOqGSCLø¸$c Fc¥h¼áFL JdCL
tj¸=hÂ IGH*¸$c rH¨Co ÔcÓj, Fc fHÓ÷Ó¸Í¿ ÍßfRæ EcÂÄ£jEoFLÂ FcŠ$c¥q ®¸¥nML¿¥h CnÓjGSjë¸Á. ¬tjFc rHÎ¥h MnWo"^GHlð<j ¯
AKLkMLjjÓj, AKyadBcÓj MLjFLMn¸^ MLTdëNqk fH¼á$cÂ` ¬FLjŠFcï<j ¥qßGRêMLjk¿ë AKcOq¸$c Â^kæOqjGSkë.
$p¿¢ QL¸¥qO| Íj¹[¸ GSMLjjöÍMLj¸CL ¬FL¸CL¸$c Cy¼¸Á ¥qßGRêMLjk¿ë¥i, AKcOqÀ¥h.
Â×.¸$c ¬Á ÍjOqÍßGRæMoj. ¥cÂ¢ ¬FLGSkNqj¥h ¯ ¬ÆãÄ£jO|û McõbÁ MLjFyMcõbÁMLÓ÷ ML¼á¸Á.
¥cÂ¢ ¯¥cÓ¸ GS¸CcFcÂ¥h ML¼áFL ¬ÆãÄ£jO|û MLk=oÄj=h? ¬¸=o ¬Eo −Oy$qõ¸ °¸¨ ‚@~ CLMLjŠ ½¡MLFLEcFL¸ ÔofS rH¸¼FL
CLÆ÷Í¸ö<jÆï − fHÓ÷Ój ÂO~íXh*õ¸$c MLj¿¼JwML<¸.
¬tjCo öGHÀCLOq¸ McOqk MLj¿áJwCLjFLï μ¥q FL$qïGSCLõMnjj¥q^j¸Á.
''¥cÓ¸ JdÍOqGS¸Pe¸=hÁ. ²¸CLPy ×c¿JwCLj¸Á? ÂFLï=h NqjjMLCLOq¸ ¯Fc=h MLßÍíîCLOqMnjÎFL=oæ ¯Fc=h NqjjMLCLOq¸‚@~
OoGH=h MLßÍjíÓML¥q CLGHðÍj.'' PPP

¼öCLGH^¸

- ÅÇ¢¥q+ ¬_òO~¾

''MLk GHOqjÔLk¿Py tj¸=y÷ On¸<j rHÍí rHÍí MoGHÔn^j÷ MLlFcïtj. ®¸¥c FcÓj$qj ¥x_ò¿ Ôn^j÷ ‚@~ MLlFcïtj. Mc=hPy
μ¥q=h `$q¸$c AKLMcÂ` Oq¥q¸. − ¥x_ò¿ Ôn^jæ ¥cNqjPy÷ Â¢+j" Co^$c ÀNqjõ$c `²¸CL` KcMLl¸=cNnk! ®¸¥q GHmÓÔn^÷ $qj¿¸¼

øöeTT~

www.koumudi.net

64

¥q>bEc¥{MLjjÁ

¬tjCo ¬<$qFo ¬¥qÚOo÷Íj. KyPn<Âï. MLk tj¸=y÷ $qOqj<MLOqíîFL¸ Ôn^jæ GHmÓj ¥yGSj¥y@~Â¥h ²¸CLMLj¸Á MLÔoáMcOqFLjŠFcïM|? ¬GSÓj
`$qOqj<MLOqíîFc`Ó¸=o CnÓjTd Â¢Š?'' Px<Px@~ Mc$qjCLjFLï EcÂï ¥cTdë, −», _j½ã$c¨ Mnjjÿ¸Py¥h ÔLkQcFLj.
''±ÿk.. CnÆ£ÍMLkô'' −Oo+" MLNqjGSjFLï MLk ¬Kcòtj ¬MLkNqj¥q¸$c ÔnJdð<j.
''$qOqj<MLOqíîFcÓ¸=o ´EofS On¥qÚÓCy MLl¸@o CnÓ÷=h GHmÓFLïMLk^. Fc¥h¸¥c Kc$c $qjOqjë. CnÓ÷McOqjOq]kMLjjFL Po¼, Mc¥h=y÷¥h ML¼á
ÔLksSë MLÔiáO~Â MnÓjCLjOqjPy GHÔLá=h $qj_jOqjPy ¼ŠÚŠFLï FLXLöCcPe÷$c Mnj¿fSJwCLk ¥qÂfH¸ÔoMc GHmÓj.''
Fc Jd=h¥h FoFLj MLk=c÷<jCLkFo MLlFcïFLj. _j½ã$c<j Mc¨ Jd=h¥h Mc<j CLPx¸ÔLjŠÂ tj©÷Ój À¸^kFo MLlFcï<j.
FoFLj ÔnsHð ÄGRNqkÓj Mc¨¥h μ¥qÚ MLjj¥qÚ ‚@~ ¬Oqíî¸ ¥cML<¸PoÍÂ CnÆfSFc Fc −O~^¸. Fc ÔoCL Mc»GSkëFo MLl¸Á.
Mc¨¥h MLkMLjkÓj$c MLk=c÷@o CnÓj$o GS¿$cÜ ¬Oqíî¸¥cÍj. FLjMoøMnk $qj_jOqk FLXLöCcÓk ¬¸^k ¥qÄCLø¸ ÔnÃCo ³¸ ¬Oqíî¸
¬MLlCLj¸Á?'' ¬¸^k, MLjbÍõPy MLÔcá<j MLOqjB|.
''JwÂ¢ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFo Ä£jOqj Ä¸=cO~?'' ¬FcïFLj tj©÷Ó sH÷^jÂ MLjj¸Íj¥h Fn<jCLk.
''gH÷×|'' ®¥q ÔcÓFLï^jæ Ôntjõ ÔLkfH¸Ôc<j MLOqjB|.
''rHWnÎ÷FLGHð^jï¸Ôi Oy¾e Ä£j MLm¿ ¥qDÍ. Ä£j tj¸=h ¥q>bÍ Ä¸^kFo MLlFcïFLj. Fc¥h¸¥c MoOo GHFLjÓj ‚@~ MLlFcïtj.
MLÁPnN|j'' ¬Fcï<j ¼O~$cÜ.
MLOqjB| ¼O~Š ÔLkfS Fc‚ ¥yGH¸ ML¼á¸Á.
''¬MLlFLj. FoFLj ÔnsHðÁ Ä£jOn¸ÍjŠ Ä¸=cOqj?'' ¬FcïFLj MLjkÀ ÄOqjGSkë.
''®Mc+ FcŠ ÔcPe MLjj[õMnjÎFL GHFLj÷Fcïtj MLjgU gH÷×|. CLøOq$c _j½ã$c¨Â On© Ôntjõ. GSkÚPy÷ Á¸¼ −IgHGSj¥h MnWc"Æ'' Fc
¥yGH¸Cy ³ GS¸_¸bÍ¸ PoFL^jæ, tj©÷ MLjj¥qÚÆï μ¥qEcÂ CLO~øCL μ¥q=h Fy=y÷¥h CysSGSkë ÔnJdð<j.
®Foï+" ¥cGHlOq¸Py MLOqjB|, ¬ÓMc^k÷, GHÍíCLjÓk CnÓjGSjŠFLï FoFLj ®¸¥q MLk=c÷<<¸ ¬FLMLGSOq¸ ¬Â MLmOqjŠFcïFLj.
''Fc GbH\¡GR Mnj^æCcMLjOq Mnjj¥qÚÓk, $qOqj<MLOqíîFL¸ GHmÓk $qj¿¸¼¥cÍj. − tj¸=hCy FcŠFLï ¬FLj_¸bÍ¸ $qj¿¸Ôi ¬¥qÚ<
rHFLMoGSjŠFLï ×cåGH¥cÓ $qj¿¸Ôi! ¬Á Ä£j¥nGHð=h¥i ¬Oqíî¸¥cÍj'' ¥yGH¸$c ¬FcÓFLjŠFLï MLk^Ój MLjFLGSjPyFo Äj»ÆJwNqktj.
PPP
_j½ã$c¨Â À£GSjŠÂ MLOqjB| MnÈ"JwCLkFo, À¿» ML¸=hÓj÷ GSOqjíŠFo GHÂPy GH@~èFLj.
GHÂ ÔoGSjŠ¸^jFLï¸CLsSGHm MLk GHOqjÔLkOqj, GHOqjÔLkOqjPyÂ MLk tjÓj÷ MLjFLGSjPy MnjÍjÓjCLkFo MLlFcïtj.
MLOqjB| ¬FLï^jæ$c ²GHlð<j MLk MLm¿ FcMLjGSôOq* ÔosSFoFLj tjMc+ ®¸CL öGHCoõ¥q¸$c CLÓjÔLj¥yML@~Â¥h MLköCL¸ μ¥q ¥cOq*¸
MLl¸Á. ¬Á ¬Mnj¿¥cÂ¸¼ ML¼áFL MLk ¬MLjô IJwFLj.
−OnïÓ÷ ¥h¸Í^ MLk ¬FLïNqjõ¥h −F|rSÎ=| ¬ML¥cQL¸ O~ML<¸Cy AKcO~õfHÓ÷ÓCy GSV ¬Mnj¿¥c¥h MnWc"<j. MLk ¬MLjô
rUÎÍO~KcÍjPy μ¸^¿$cFo MLl¸@oÁ.
FcÓj$qj FnÓÓj $q¨Ôc¥q MLk ¬MLjô¥h ‚@~ Ä½=h¸$| Ä¤Td ML¼á¸Á. Ec¸Cy ¶ −OnïÓj÷ MLl¸¨ MLTdëFL¸^k ¬MLjô ‚@~
¬Mnj¿¥c¥h öGHNqk*MnjÎ MnÈ"¸Á.
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¬FLïNqjõ EoQL¸ MLÁÆ MnÈ"FL Í$qÜOqjï¸Ôi MLmWy" MLk tj¸=hÂ GH=hæ¸ÔLjŠFo McWo" Po¥qJwNqkOqj. − tj¸=y÷¥h ¬Ení¥h
Á»FLMc+j" ³My ¿sHOqj÷ Ôotj¸ÔcÓÂ, Mc^û}HPy MLk=hMLk=h¥i MnjsS½¡Ój rH<jCLk IJwFLj÷ ÔoGSkë MLlFcïOq^. Ec¸Cy, FnÓOy¾Ó
¥h¸Í=o GHmFo FLj¸¼ rUÎÍO~KcÍj¥h ö=cF|ûIGHO| rH^jæŠÂ ML¼áFL MLkŠ − GHÂÂ GHlOqMLktj¸¼¸Á ¬MLjô.
PPP
FcŠ rHWnÎ"FL CLO~øCL, μ¥é μ¥qÚTd¿ MLOqjB|Cy ¥qÆfS GHOqjÔLkOqj MnWc"FLj FoFLj. − CLO~øCL FoFLj GHmFo Mn+"<¸, MLk
¬FLïNqjõŠ rUÎÍO~KcE§Py °Eyõ$q¸ O~ML<¸Cy − tj¸=hÂ ¬Ení¥h tj¼á fS=i¥h MLÔoáQcOqj ¬MLkô, FcFcï. − CLO~øCL MLjÈ¢" −
tj¸=hÂ ÔLksS ¬ML¥cQL¸ FcŠ O~PoÍj. FcFLï _ÀŠFLïGHlð<j `MLjÈ¢" MLjFL MLm¿¥h MnÈ", ¬¥qÚ@o MLl¸Ec¸. ¬FoMc<^ ¬MLjôCy`
¥cÂ¢, ¬FLj¥yŠ¸@~ FcFLï ÿ>OcCLjë$c ÔLÂJwNqkOqj. −NqjFL ¬¸CLõö¥hNqjÓj ‚@~ rUÎÍO~KcÍjPyFo ×.¿$ctj. ®GHlð<j,
MLmOqj.. MLmWy" tjÓj÷ MLk ½¡ÄCcPy÷, AKc$q¸ ¥cÍj.
¬tjFc Fc ¥qÓPy÷, ¥q+"Py÷ CLOqjÔLj$c MnjÍjÓkëFo MLl¸^j¸Á − tjÓj÷.
½¡ÄCL¸PyÂ GHOqj$qjÓk, μÀë+k" CnÆNqjÂ Fc KcÓõ¸ ¬¥qÚ< −FL¸Í¸$c $q¨¼Jwtj¸Á. $qCcÂï $qjOqjëÔoGSjŠ¸=o ²Fyï
MLjbÍjOqMnjÎFL ¬FLjAKLkCLjÓk ¬FLjAKLMcÓk ¬¥qÚ@o MLjj¨GH¨ ¥qÂfHTdëtj.
¬MLkô, FcFcï ¬FLïNqkõ FoFLk ¬GHð=y÷ MLkÁ ¼FLï Š^j¸_¸. ¬¸ÍjPy ¬Pe÷OqjMLjjÍjí$c, ³ −¸XLÓj PoŠ¸@~ rH¿$cFLj
FoFLj. Fc ¬Ó÷¿¥h ¬@oè MLl¸@oÁ ¥cÍj. FcŠ Cy<j$c `GSj½¡` ‚@~ Kc$c ¬Ó÷¿ ÔosSÁ. GSj½¡ MLk MLmWy" Fc sSïfUCLjO~Ój. ®ÍíOq¸
MLk GH¥hÚ¸=y÷ °fS¿Ôn^jæ ¥cNqjÓj. Ex¸$qCLFL¸$c ¥yfS ÀFoMc+j". MLjjÂ$y¿¸^ GHmÓCy MLÔiáO~FL^jæ$c Í¸< ¥q=hæ CLÓPy
rH^jæ¥yMLjÂ GSj½¡ ÔnPn÷Ój GHm¿êMLj Mn¸^GH@o Mc+"¸. MLjMLjôÆï Moj¸ ¥q=hæFL Í¸<Â¢ ÔLkfS AKLNqjGH¨ Jd¿JwNojÁ GHm¿ê. $y¿¸=cŠ
rH^jæŠÂ, °NqkõÓ _Ó÷ ²¥hÚCo MLk ¬MLjô ¬¿¼ MnjjCLjëŠFcï $y¿¸=cŠ À£sSMLOq‚ MLlNqkõÓ Á$oMc+"¸ ¥cÍj.
®Pe¸=h ×cåGH¥cÆï ²Âï¸=hFy EcÔLjŠFLï MLk tj¸=h¥h, MnÈ"O~ML@~Â¥h ÔcPe ¥cPeÂ¥h FcŠ μ¥q ¥cOq*¸ Ex¿¥h¸Á. ®Á
¬ML¥cQL¸$c À£GSjŠÂ MLjÈ¢" μ¥qTd¿ MLk tj¸=h¥h MnÈ"O~McÓÂ Fc −QL. ¯ ÄGRNqjMoj MLOqjB| ÔnÄFL MoNqkÓÂ Fc −O~^¸.
PPP
''ML¸¥cNqj‚Oq tj¸¥x¸Ôn¸ ML¨è¸ÔoEc?''
O~öÀ AKy×.FcÓ Í$qÜOq ¥q+j" rHÎ¥nÀë ÔLk<Š¸@~Fo ¬¨$cFLj MLOqjB|Â.
''Ä£j MLmWy" Ex¿¥é MLjjMxø¸¥cNqjÓj ®¸CL¥qFcï KcMLl¸=cNqjÂ ÔnGHð=o÷Eo¸?'' − MLk^ FLjMLlø ÔnÃCo ¬GHlð<j À¸=cFLj ¯
‚Oq'' ¬Fcï<j MLOqjB| FLMLløCLk.
JvÍjí=h ¼¥cŠ ¬¸Cc ²»¿Jwtj _ÀMLkÓjŠFo MLjk@|Py¥h MLÔcá<Â ¬OqíîMnjÎ¸Á FcŠ.
AKy×.FcÓNqkõ¥q _j½ã$c¨Â GH<j¥yKn=hæ, MLOqjB|¥h MLk ¬MLjô IJwF| GS¸$qÀ ÔnJdðFLj.
''EcÂEoMLjj¸Á¤ ¯ Ä¤¥n¸@| MnÈ" MLEcí¸. ¥c¥qJwCo FcŠ rSÓMLlÓj PoMLl. ¥c_=hæ, Mn¸^Fo À¿» MLÔoáNqkÆ'' ÔnJdð<j.
''Â×.¸$c!'' −FL¸Í¸Cy ²»¿ $q¸CofSFL¸CL GHÂ ÔoQcFLj.
''MLOqjB|! Fc¥n¸CL GS¸CyGR¸$c MLl¸Ey ÔnGHðPoFLj. MLjFL¸ − tj¸=h¥h MnÈ" EcEcGHl GHEo+"rHÎFo ¬MLlCLj¸Á ¥qÍk! _j½ã$c@nÎCo
MnjjÍ=hTd¿ ÔLk<KyCLjFcï<j.
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FcŠ CnÆfS `GSj½¡` ‚@~ − MLmWy"Fo MLl¸=y¸Á. EcÂï‚@~ ÔLk@xÔLjá. Á¸<jÂ rHÎ¥h ×.OqjGHlCLk, ÿjadOqj$c
ÔnGHlðŠJwCLjFcïFLj.
''ÔcÓj'' Fc MLk^Ó¥h MLjbÍõPy ¬<è¥q^æMoQc<j MLOqjB|.
''FLjMLlø $cPy÷¥h À£¿$cÜ CoÆJwÍjMLl$cÂ¢. MLjj¸Íj − tj¸=h¥h ³Moj ¿sHOqj÷ Ôotj¸ÔcPy ÄMLOq¸$c ¥qFLj¥yÚ. MLjFL¸ MnWo"GHÂ
Ä£jÍ bEcõGS rH^jæ. ®¸¥y ÄGRNqj¸ ¯ GHEo+"Py Ä£j MLm¿ OqkGHlOo[Ój MLk¿Jwtj MLl¸@xÔLjá. FLjMLlø MLj¿¢ ±ÿPy÷ CoÆJwŠ''
rUÔLá¿¸Ôc<j.
''FoFLj MLj¿¢ Ä£j ¬¸CL öJd¥hæ¥qP|$c −Py¼¸ÔLPoFLj Kc_k! ¬tjFc ®Foï+"Py ³MojÄj MLkOqjðÓj ML¼á MLl¸=cNnk
±fU¸ÔL@~Â¥h öGHNqjÀïTdëFLj. Ä£jOo¸ ¥q¸$cOqjGH<¥qÚOo÷Íj'' ¬FcïFLj FLMLløCLk.
PPP
¬FLjŠFLï öGH¥cOq¸ QLjö¥qMcOq¸ Oy¾ O~öÀ¥é _NqjPoí¿ $qj¸^kOqj MnWc"¸. ¬¥qÚ< MLOqjB|Mc+" _¸bÍjMLlÓ tj¸=y÷ Á»
MLjöOy¾ MLlÍNqkFoï ¥cOqjPy MLk MLm¿¥h öGHNqk*¸ ¬Nqkõ¸.
¥cOqj MLmWy"¥h MLGSkëFo FcPy °Ccûÿ¸ On=hæ¸GHtjõ¸Á.
''¬Á$y Mo*j$yJdÓTdøÄj $qj¨. öGHÿ¿¢$y<¥h GSjFLï¸ Motj¸¼FL^jæFcïOqj'' ¬¸^k ¥cOqjPy FLj¸Ôo Í*ê¸ rH=oæGSjŠFcïFLj.
''ÔnOqjMLl ÔnOqjMLl'' ¬¥qÚ< CcMLjOqGHmÓj ¥qÂfHGSjëFcïNqk? ¬ML¸=o fH¼á tjGRæ¸ FcŠ'' °Ccûÿ¸$c ¬OqjGSkë _j½ã$c¨¥h
_ÓML¸CL¸$c ¥cOqj ¥h=h¥iPy FLj¸¼ MLk MLm¿ ÔnOqjMLlÂ ÔLkfH¸ÔcFLj.
''®¥qÚ< − tj^j¥qO~+j" sH¿á MLlFcïNoj ¬Á MLk $y¸$qkOq KcMLjô McÈ"Ój÷. ¬¥qÚ< FLj¸¼ FoOqj$c JwÂMLø¸¨ ¥cOqjÂ''
ÔnJdðFLj MLOqjB|¥h.
Fc @nÎOnXLF|û¥h Jd=hGSkë, Fc OqÂï¸$| ¥cMnj¸ö=iÂ AKL¿GSkë ¼FLï$c ¥cOqjÂ Cn¼á tj¸=h MLjj¸Íj −Jd<j MLOqjB|. ¥cOqj
Á$qjCLkFo ²Íj¿¸=h Mnj^÷Ä£jÍ GS$q¸ Fn¿fSFL ¾^jæCy _¥qÚGHÓÔL$c MLlFLï μ¥cÄ<,
''FLjMLlø MLjfUCLÄ.. ¥qÍk! KcMLlFcïMc!'' ¬Â GHÓ¥q¿¸¼¸Á.
FoFLj −Ä<Â $qjOqjëGH=hæ MLk=c÷<KyNojPysH ¼McÓjFL Po¼ $q_$qKc PyGHÆ¥h MnÈ"Jwtj¸EcMnj.
''¬MLkô!..O~''
¬Pe$o ÂÓ_¨JwtjFL FoFLj _j½ã$c¨ fHÓjGHlCy ¥qÁPeFLj. $o^j À£GSjŠÂ PyGHÓ ¬<j$qjrH=oæGS¿¥h tj¸=h −MLOq* ¬¸Cc
KyfS$c ¥qÂfH¸¼¸Á. Mc¥h=h MLjj¸Íj GHÔLá=h VO~ôõÓj MLl¸@o On¸<j MoGHÔn^k÷ PoMLl. rHOq=y÷ MLjjFL$qÔn^jæÂ ‚@~ ¥x=oæQcOqj.
FoFLj _j½ã$c¨¥h Oy¾¥h FcÓj$qjTdOqj÷ ML¿ê¸¼ ÔnsHð $qOqj<MLOqíîFL¸ GS$cÂ¥h rHÎ$c ²¸¨Jwtj MLl¸Á.
''− MoGHÔn^jæ −ŠÓj ¼MLjôPo¥qJwCLjFcïFL¸©. FcŠ FL<jMLjj FxGHlðÓj. MnFLïGHmGS GSMLjGSõ ¬Â ÔnJdðOqj @~¥qæOqj÷.
MLjjFL$qÔn^jæ¥h $x¸$qÈGHlOqj$qjÓj GH<jCLjFcïtj. MnjjFLïFo ¬Á ‚@~ À£sStj¸ÔcMLjj''
Fc Mnjjÿ¸Py öGHQcOqíî¥q¸ ÔLkfS, ¬<$qŠ¸@~Fo ×.McÃ¼á¸Á tj¸=y÷ ¬EníŠFcïÄ<.
rHOq=y÷ °FLïGHlð<j Mc¨FL Â¢+"Cx=hæ ¬Pe$o MLl¸Á. ¼FLïGHlð<j FoFLk, MLk ¬FLïNqjõ ML¸CLjÓ Mc¿¢$c EcÂï Â¸sHMc+"¸. ¬Á
MLkFcFLï MLkŠ rH=hæFL OqkÓj.
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− Cx=hæ Í$qÜ¿¥h MnÈ", EcÂï MLjj^jæŠÂ ÔLkQcFLj. ²¸Íj¥y FcŠ MLjFLGSjPy $qjOqjë¸¨JwtjFL EcÂ¥qFcï ¬Á ÔcPe ¼FLï$c
MLlFLï^jæ ¬ÂfH¸¼¸Á. Cx=oæ¥cÍj. tjÓj÷ ‚@~ ¼FLïÁ$c, tjOqj$cÜ ¥qÂfH¸¼¸Á. ®¸=y÷ ¬EníŠFLïMc+"Á ÔnGHlðÓ McõJdOq¸.
MLjj¸ÍjFLï On¸<j $qÍjPy÷ ÔnGHlðÓ ¬^ærH=næÓj sH¿á rH^æ<¸Cy tjÓ÷¸Cc Ôi¥q=h$c MLl¸Á. $cÆ JdOq¥q μ¥q Oq¥qMnjÎFL McGSFL ‚@~.
MLOq¸@~Py Moj¸ MLÁÆ MnÈ"FL =oŠ °NqkõÓ_Ó÷ MLköCL¸ ¬Pe$o MLl¸Á. _j½ã$c<j ¥csSûGHl °NqkõÓk», rHOq=y÷ FLkÀ
Í$qÜ¿¥h GH¿$nCcë<j. ¬Á ÔLkfS MnFL¥cPo FoFLk GH¿$nCcëFLj. ÔoÍCy KcÄPy FLj¸¼ Â¢+j" Cy¨ tjsSë ÔLÓ÷=h Â¢+j" Mnjjÿ¸ Ä£jÍ
JwGSjŠÂ ¥hÓ¥hPe FLMcø<j. ®¸=y÷ MLlFLï Mc+" fHÓ÷ÓCy _j½ã$c¨¥h sSïÿ¸ ŠÁ¿¸Á. ¥csSûGHl −<jŠFcï<j.
Moj¸ rHCLëFcÓj ÔoGSjë¸=o MLOqjB| MLköCL¸ ''Qc÷K|Py ²¥qÚ< Æ£¥qMLlCLj¸Á? ³Noj CLÓjGHlÓj Kc$qj Ôotj¸ÔcÆ?'' ¬Â
¬EníŠFcïNqjFLCy MLk=c÷<jCLk MLlFcï<j. ¬Pe ¶ $q¸^ $q¨¼Jwtj¸Á.
¿sHOqj÷ ÔoNqj@~Â¥h MLjFLjGRjÆï GHlOqMLktj¸Ôo GHÂ GHmOqëNqkõ¥q MLjbEcõÿï¸ MLk $y¸$qkOq KcMLjô McÈ"¸=y÷ AKy×.FL¸ ÔofS
TdNqj¸öCL¸ ÀOqj$qj öGHNqk*¸ ¥q=cæMLjj.
PPP
±Oqj FLj¸¼ À¿» ML¼á, ¬GHð=h¥h On¸<j Oy¾Ótjõ¸Á.
ML¸^GHÂ GHmOqëMLlCLkFo ÔLÓ÷$cÆ ¥yGS¸ MLOq¸@~ Mnj^÷Ä£jÍ¥h ML¼á ‚OqjáFcïFLj. MLOqjB| tj¸¥c tj¸=h¥h O~PoÍj.
_j½ã$c<j PyGHÓ ‚OqjáÂ O~GSjŠ¸^k MLlFcï<j.
ÔLkGSkë MLl¸<$cFo −¥cQL¸ FLÓ÷_¨Jwtj¸Á. ÄjFLjŠ ÄjFLjŠMLj¸^k MnjOqjGSjëFLï FLXLöCcÓj μ¥xÚ¥qÚ=h$c KnÎ=h¥h MLÔcátj.
Mc=hÂ ÔLkGSjë¸=o MLk FcFLï ×cåGH¥cÂ¥h MLÔcá<j. FoFLj ¼FLïfHÓ÷$c MLlFLïGHlð<j MLk tj¸=y÷ −Oqj_Nqj^ MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ MLk
FcFLï ÔoÀÂ GH^jæŠÂ FLXLöCcÆï ÔLkGSkë ÂöÍJwML<¸ $qjOxë¼á¸Á.
''³¸=i Á¤OqÝ¸$c −Py¼GSjëFcïM|?''
²GHlð<j MLÔcá@y MLOqjB| Fc ²ÍjOqj$c ÂÓ_¨ ¬<j$qjCLjFcï<j. ''³¸ PoÍj'' CLÓ ¬<è¸$c MLmJdFLj.
''MLmWy" Ä£j tj¸=hÂ ÔLkfSFLGHð^jï¸ÔoFc Â¢¥i MnÎO~$qõ¸ ¶ GHÂ ÔoEcí¸. − tj¸=hÂ Kc$qj Ôotj¸¼, À¿» FLjMLlø ÔnsHð
Mnj^æCcMLjOqÓk $qOqj<MLOqíîFcÓk rH¸ÔLjEc¸. MLjÈ¢" MoGHMnjj¥qÚÓj Fc=h FLjMLlø ¥yOqjŠFLï=oæ CLNqkOqjÔoEcí¸. ¯Td¿ tj¸=hÂ ¬Ení¥h
tjMLøŠ¸@~ MLjFL ¥h¸Eo MLl¸ÔLjŠÂ, rSÓMLlÓ¥h Mn+kë, MLGSkë MLl¸Ec¸. GSOoFc?''
FcPy °CcûVÂï Â¸GH@~Â¥qFLï^jæ$c FLMLløCLk ¬Fcï<j.
''MLÍjí MLOqjB|'' ÔnJdðFLj >OqŠÚFL.
''³MnjÎ¸Á MLjgU''
Fc GH¥qÚFL ‚Oqjá¸^k ¬¨$c<j MLOqjB|.
''¥cMcÓ¸=o Mnjj¥qÚÆ£ï, Ôn^÷Â¢ MLjFL¸ ¥yOqjŠFLï^jæ$c À¿» rH¸ÔLj¥yMLÔLjá. ¥cÂ¢ ¥xÂï¸=hÂ MLjFL¸ À¿» À£GSjŠO~PoMLjj
MLOqjB|. − tj¸=y÷ ¬MLkô, FcFcï, ¬FLïNqkõ, FoFLk ÔcÓj −FL¸Í¸$c $q¨Jd¸. $xGHð GSj#eÓj Po¥qJwtjFc, ²^jML¸=h ¥qadæÓk,
GSMLjGSõÓk °¸@oÄ ¥cMLl. MLkŠ. MLk FcFLï GS½¡ML¸$c MLlFLïGHð=h ×cåGH¥cPo − tj¸=y÷ MLlFcïtj. fHPe÷JdGHÓCy ¬FyõFLõ¸$c
Vtj$c ½¡ÄCL¸ $q¨fHFL ¶ ×.¸^. sSïfUCLjÓCy −<jCLk, Jd<jCLk rH¿»FL tjÍíOqj fHÓ÷Ój. ®Eo − tj¸=hPy MLkŠFLï
¬FLj_¸bÍ¸, ²GHlð<j − tj¸=hÂ CLÓjÔLjŠFcï ¬Eo $qjOqjëŠ O~McÆ. ¥cPeÂï ¬¥qÚ¨¥h _¸bÁsSëFo ¬Á μ¥q ¬¸ÍMnjÎFL MLOqê ¼öCL¸.
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EcÂï Ec=h ÔLksSë μ¥yÚ Oq¸$qk MnÆfSJwCLk ¥qÂfHGSkë MLl¸Á. ¯ ÄGRNqj¸ FcŠ, − tj¸=y÷ MLk FcFLï CcÓkŠ
×cåGH¥cÓj MLjFLGSjÂ Cc¥hFL CLO~øCL MnÆfSJwtjFL GSj½¡ Mnjjÿ¸ ÔLkfSFL CLO~øCLFo ¬Oqíî¸ ¬tjõ¸Á.
MLjFL¸ ¥cOqj Á$qjCLkFo MnjjÍ^$c FLFLjï GHÓ¥q¿¸¼¸Á Fc ¥y÷×| örIH¸@| GSj×cCo.
¥cÓ¸ CLFLÂ Kc$c Š¸$qÁ¤fS¸Á. MLk tjÍí¿ GH¿fSìCLjPy÷ ¬¸CLO~Âï $qj¿ëGSkëFo FcCy MLk=c÷<@~Â¥h tjGRæGH<PoÍj.
MLjFL¸ ¬¥qÚ<jï¸¼ _NqjPoíOo MLjj¸Íj FoFLj MnÈ" `GSj½¡` ¥qÆQcFLj. MnjjÍ^. ¥cGSë tj_ò¸ÁGH@~è. CLO~øCL KcFo MLk=c÷¨¸Á
¥cÂ¢ ¼FLïGHð=h `GSj½¡` ¥cPo¥qJwtj¸Á. FoFLj − ÄGRNqkÓÂ¢ï CLFL¥h $qjOqjëÔoNqjÍÓjÔLj¥yPoÍj ‚@~.
''Â¢¥é ¬MLGSOq¸ ML¼áFc FcŠ IJwF| Ôntjõ'' ¬Â MLköCLMoj ÔnGHð$qÆ$cFLj. MLOqëMLkFL¸Py tj_ò¸ÍjÓj GH<jCLjFLï MLõ¥hë, $qCcÂï
CLÓjÔLjŠÂ GS¸CyfR¸ÔL<¸ ¥qGRæ¸ ¬FLï ÄGRNqj¸ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFcïFLj.
MLjÂfR ½¡MLFLJwO~^¸Py $nÆsSëFo ±V öGHGH¸ÔcÂï _À¥h¸ÔLj¥y$qÓ<j. − ÄGRNqj¸ ¬Oqíî¸ ¬Nqkõ¥q.
− tj¸=y÷ ÔnGHlðÓ McGSFL ‚@~ FcŠ Kc$c FL¼á¸Á. FcŠ GS¸_¸bÁ¸¼FL MLOq‚ Fc MLjFLGSjPy Äj»ÆJwtjFL `−
¬¸ÍMnjÎFL ¼öCLGH^¸` ÔcÓj. − tj¸=y÷ − ¼FLï Š^j¸KcÂï ¬Pe$o MLl¸<ÂEcí¸'' ¬FcïFLj °Eoø$q¸$c.
MLOqjB| Fc ML¸¥q MnjÔLjá¥yÓj$c ÔLkQc<j.
''MLj¿ tjÂï CnÆfS ²¸ÍjŠ Mnjjÿ¸ MoWc"@oGSj‚ÚOqjáFcïMLl?'' ¬¨$c<j Ä¼öCL¸$c ÔLkGSkë.
''KcMLl¸Á. Â¢CLjÓj ÔnGHð<¸ ²ML¿¥nÎFc CoÆ¥é. ¥cÂ¢, MLjFLGSjÂ GSMLkbEcFLGHOqjá¥yMLÍkí. ²¸CLPoÍFcï − tj¸=y÷ GS$q¸
²¸¨JwtjFL $qOqj<MLOqíîFL¸ Ôn^jæ $qjOxësSë KcbÍ$c MLl¸Á. − Ôn^jæ¥h GS¿$cÜ Â¢+j" JwNqjMLjÂ MLj¿¢ MLj¿¢ ÔnJvðÔcáFLj Mc+"¥h''
FoFLj MLk=c÷<jCLk MLl¸<$cFo _j½ã$c<j PyGHÆ FLj¸¼ GHOqj$nCLjëŠ¸^k MLÔcá<j.
''¬MLkô! ®Á ÔLk<j'' ¬¸^k Fc ÔoÀPy μ¥q ¥c»CcÂï rH=cæ<j.
''®Á tjÓj÷. ®EoMnk KcÄ. ®Á $qOqj<MLOqíîFL¸'' ¬¸^k Oq¸$qjÓj MofSFL KxMLjôÆï ÔLkfH¸Ôc<j. ¼FLï −ŠGHÔLáÂ ¥x¸<Ä£jÍ
CnÓ÷=h MLjjÍíPe÷ MLlFLï $qOqj<MLOqíîFcÆï ÔLkfS IGHŠÚFL FLMcø¸ FoFLk, MLOqjB|.
PPP

పారీట్ మ్

మ

ధేషణ్

“హాయ వినూ! ఈ శనివారం గీత వాళిళ్ంటోల్ వెడిడ్ంగ యానివరస్రీ పారిట్ కదా! వాళళ్కు గిఫట్ తీసుకుని, మనకు గోర్సరీ తీసుకుని
వచేచ్సరికి లేటవుతుంది. పిలల్లకి డినన్ర పెటేట్యమని అమమ్కు చెపప్ండి. ఫోన పె టేట్సాత్ను, టార్ఫిక చాల ఉంది ”
“డోంట వరీ సీమా, కేర ఫుల గా డైరవ చెయ, బై” వినోద ఫోన పెటేట్సి ఇంటికి ఫోన చేసాడు.
“అతత్యాయ్! సీమకు రావడానికి లేట అవుతుందట. నాకూక్డా కాసత్ లేటవుతుంది. ఆరయ్, సూరయ్ని డినన్ర టైంకి తినేయమనండి. మీరు
కూడా టైంకి డినన్ర తినేసేయండి. మాకోసం చూసూత్ లేట గా తినడం మీ ఆరోగాయ్నికి మంచిది కాదు.”
“సరే. మరీ లేటు చేయకండి.” అంటూ అతత్గారు ఫోన పెటేట్సింది.
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కాసత్ లేటుగానే ఇంటికి చేరిన వినోద వచీచ్ రాగానే పిలల్లిదద్రి వైపు చూసూత్ అడిగాడు.
“హౌ వాజ యువర డే గైస? డినన్ర తినాన్రా?”

“ఫైన డాడ. డినన్ర ఎపుప్డో తినేశాం. రేపు పి.టి.ఏ. మీటింగ ఉంది కదా, మామిమ్ వసోత్ందా లేక నువువ్ వసుత్నాన్వా డాడ?” లెవెంత
గేర్డ లో ఉనన్ ఆరయ్ అడిగాడు.,
“మమిమ్తో మాటాల్డాక ఎవరికి వీలవుతుందో చూదాద్ం. హోమ వరక్ చేసుకునాన్రా? ఆరయ్ నీకేదో పార్జెకట్ డెడ లైన ఉందనాన్వు .”
“యస డాడ. ఈ రోజు బుక రిపోరట్ రాయాలి రేపు పార్జెకట్ చూసాత్ను.”
“సూరయ్, నీ సంగతేమిటి!”
సూరయ్ గారాలు పోతూ “డాడ నా హోం వరక్ చేసేసాను. నేను టి. వి. చూడొచాచ్?”
“ఒకక్ షో మాతర్మే.” తండిర్ మాట పూరిత్ కాక ముందే టివి ఆన చేసి దాని ముందు కూరుచ్నాన్డు సూరయ్.
పోయిన శనివారం వినోద, సీమ పారిట్ ఇచాచ్రు. పారిట్ కి రెండు రోజుల ముందు నుండి వినోద, సీమ మరో లోకంలో ఉంటారు. ఆరయ్
హాయిగా రూంలో కంపూయ్టర తో ఉంటాడు. ఆ రెండు రోజులు సూరయ్ వంటరి వాడై పోయినటుల్ ఫీల అవుతాడు. తాతతో కొనిన్ ఆటలు ఆడతాడు కాని
చాల సేపు ఆడాలనిపించదు.. సూరయ్ వయసుస్ వాళుళ్ పారిట్కి వసేత్ వాళళ్తో చాల ఎంజాయ చేసాత్డు. పిలల్లు పెదద్ వాళుళ్ అని ఈమధయ్ పేరెంటస్ మాతర్మే
కలుసు కుంటునాన్రు.
పోయిన శనివారం ఇంటోల్ పారిట్కి సోహన, శుభం, శివ వచాచ్రు. సూరయ్కు పండగ లాగుండింది. సోహన, శివతో ఎనోన్ గేమస్
ఆడుకునాన్డు. కానీ శుభం ఎపుప్డు పెదద్ వాళళ్ మాటలు వింటూ వాళళ్ దగగ్రే కూరుచ్ంటాడు. శుభం లాగ కాకుండా సూరయ్ అనిన్ గేమస్ తీసి అకక్డ
పెటాట్డు. ఎవరికి ఇషట్ం వచిచ్న గేమస్ వాళుళ్ ఆడుకునాన్రు. సూరయ్కు చాల ఫన గా గడిచింది.
మరో శనివారం రానె వచిచ్ంది. ఈ సారి పారిట్కి రానని సూరయ్ అనగానే ఇంతకు ముందులాగ రావాలిస్ందే అనకుండ తలిల్ వెంటనే
“ఫరావ్లేదులే, అకక్డ నీకు కంపేని కూడా లేదు. నానమమ్ తాత ఉనాన్రుగా. తాతతో గేమస్ ఆడుకో. నానమమ్ నీకు హేరీ పాటర లాంటి
కథలు చెపుత్ంది. నువువ్ చాల లేట వరకు టివి చూడకు. ఓకేనా!” అపప్గింతలు మొదలవగానే తలాడించడం మొదలు పెటిట్న సూరయ్ ఆఖరి అపప్గింతతో
తల ఊపడం ఆపేసాడు, వాళుళ్ ఆలర్డీ గరాజులోకి వెళిల్ పోయారు.
సూరయ్కు బురర్లో తలిల్ దండుర్లు నిషేదించిన టివి పోర్గార్మస్ చూడాలని, ఇంకా వాళుళ్ వదద్నన్వి ఏవేవో చేసెయాయ్లని ఉబలాటంగా
ఉంది. కాసేపు పోటాల్డటానికి ఆరయ్ కూడా లేడు. ఇంకేం తన ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేయొచుచ్. తాత పకక్న కూరుచ్ని టివి చూసుత్నన్ సూరయ్ మనసు లో
గజిబిజిగా ఆలోచనలు కదులు తునాన్యి.
“కంపూయ్టర గేమస్ ఏదైనా ఆడదామా?” రఘురాం అడిగాడు.
“నాట నౌ తాత“ టివి వైపు నుండి తల తిపప్కుండానే అనాన్డు సూరయ్. టివి చూడకుండా చేయాలని తాత పర్యతన్ం అని సూరయ్కు
తెలుసు. గార్ండ పేరెంటుస్ ఎకుక్వ సేపు మెలకువగా ఉండలేరని కూడా సూరయ్కు తెలుసు.
రాతిర్ పదయింది ..
“సూరాయ్, ఇక లే నానన్ పడుకునే టైమైంది. మాకు నిదోర్ద్సోత్ంది.” అంటూ నానమమ్ లేచింది. ఆ వెంటనే తాతయయ్ లేచి
“గెటప మై హీరో” అంటూ చెయియ్ చాచాడు.
“నాకు నిదద్ర రావడం లేదు. వన మోర షో చూసి పడుకుంటాను తాతా!”
“కథ వింటూ పడుకుందువు రా.” గుడైన్ట కిస ఇచిచ్ వాళిళ్దద్రూ లేచారు.
“నా రూమ లోనే పడుకుంటాను. గుడ నైట” సూరయ్ లేచి పైకి తన రూమ లోకి వెళాళ్డు.
ఎకుక్వ సేపు కూరుచ్నాన్ వీళిళ్దద్రూ సగం నిదర్లో మంబులింగే తపప్ మాటలు తకుక్వే అనుకునాన్డు.
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పర్పంచంలో అనీన్ తెలుసనుకునే దుడుకు వయసులో అడుగు పెటాట్డు సూరయ్. ఎవరు ఏది చెపిప్నా అందులో కొతేత్ముంది అనే
వయసుస్ లోకి వసుత్నాన్డు. అనీన్ అనుభవంలో చూడాలనే ఉతుస్కత ఉంది కానీ చాల వాటిలోకి తొంగి చూడలేని అదుపులు, అదుపులు దాటలేని అశకత్త.
అనిన్ంటి మీద ఆసకిత్ పర్వేశిసుత్నన్ తోలి యౌవవ్నం. తరీట్న లో అడుగు పెటాట్నని అపుప్డే మనసులోకి ఎకుక్తునన్ పొగరు మొదలయింది.
టివి ఆఫ చేసి తన రూమ పకక్నే ఉనన్ ఆరయ్ బెడ రూమ లోకెళాళ్డు. ఆరయ్ డేవిడ తో సెప్ండ చేయడానికి వెళాళ్డు. కంపూయ్టర లాక
చేసుకుంటాడు. వాడి సీకెర్టస్ అనీన్ అందులో ఉంటాయి. ఆరయ్ ఉంటె కాసేపు ఆడుకుని, పోటల్డుకునే వాళుళ్- బావుండేది. సూరయ్కు లోన లీగా
అనిపించింది. గార్ండ పేరెంటస్ దగగ్ర పడుకోవడానికి ఇషట్ం అనిపించలేదు. నిదర్ వచేచ్ సూచనలేవి లేవు. సెల ఫోన వాడలేడు. రాతిర్ రేసిత్కేత్ర్డడ్ మోడ లోకి వెళిల్
పోతుంది. పెరెంటుస్ను తపప్ ఎవరిని కాల చేయలేడు. ఏది చదివే మూడ లేదు. ఎదురు చూసిన ఒంటరితనం దొరికాక ఏం చేయాలో తోచలేదు.
బేస మెంటులో డాట బోరడ్ ఉంది, చపుప్డు కూడా కాదు అనుకుంటూ బేస మెంటుకి వెళాళ్డు. రోజూ తిరిగే ఇలేల్ అయినా ఆ క్షణంలో
నిశశ్బద్ంలో బిగుసుకు పోయాడు. ధైరయ్ం కూడ దీసుకుని నెమమ్దిగా బేస మెంటువేపు వెళాళ్డు. పది నిముషాలు అడగానే బోర కొటిట్ంది. పకక్నే బార లైటు
వేసాడు. డెసక్ వెనక కెళిళ్ ఒక సూట్ల పై కురుచ్ని గోర్నప లాగ ఏకట్ చేయడం మొదలు పెటాట్డు.
‘డాడ ఫెర్ండస్ తో కలిసి ఈ బార దగగ్ర ఎనిన్ జోకులు – ఎంత నవువ్తారు! ఫన టైం. చాల మజాగా ఉండి ఉంటుంది
డాడి వరక్ సెట్ర్స లో ఉనన్పుడు డిర్ంకు తీసుకుంటాడు. కొనిన్సారుల్ మామిమ్ కంపెని ఇసుత్ంది. కొనిన్సారుల్ “తాగింది చాలు, ఇక ఆపండి”
అంటుంది. తాగే వాళళ్కే తెలుసుత్ంది ఏ బాటిల లో ఎంత పవర ఉందో అంటాడు ఆరయ్.’
కేబినేట తెరిచాడు. దానిన్ండా రంగు రంగుల, రకరకాల షేపస్ తో బాటిలస్ “నా ఫేవరేట కలర రెడ సో..” అంటూ రెడ లేబిల విసీక్ బాటిల తీసుకుని ఒక గాల్సులో పోసి ఒకక్ గుకక్లో తాగేసాడు. గొంతంతా
మంట. అ బాటిల తో పాటు తన బెడ రూమ లో కెళాళ్డు. గొంతులో మంట,
“గోర్యింగ అప పెయినస్ “ నవావ్లని టైర చేసాడు.
సీమ, వినోద ఇంటికి వచేచ్సరికి రాతిర్ పనెన్ండు దాటింది. వాళళ్ బెడ రూమ కి వెళేళ్ ముందు అలవాటు పర్కారం పిలల్లను
ఒకసారి చూసి, తనేన్సిన దుపప్టిని సరిగాగ్ కపప్డం సీమకు అలవాటు. సూరయ్ గది తలుపు పుష చేసింది, గది తలుపు లాక చేసుకునాన్డు. సీమ ఆశచ్రయ్
పోయింది. ఇనిన్ ఏళళ్లోల్ ఏ ఒకక్నాడు డోర లాక చేసుకోలేదు. ఓరగా తీసి ఉంచుతాడు. గటిట్గా వినోద కోసం అరవ బోయింది కానీ సూరయ్ లేసాత్డేమో
నని గబగబా వెళిల్ బెడ రూమ లో బటట్లు మారుచ్కుంటునన్ వినోద తో
“వినూ! ఒకసారి ఇటురా! సూరయ్ బెడ రూమ తలుపు లాక చేసుకునాన్డు..” గాభరాగా అంటూ వినోద చెయియ్ పటుట్కుని గబగబా
సూరయ్ రూమ వేపు తీసికేలిల్ంది.
వినోద తలుపు గటిట్గా తోసాడు. లాక చేసిఉంది.
“సూరాయ్! సూరాయ్! డోర ఓపెన చెయియ్.” వినోద గటిట్గానే అనాన్డు. ఏమి జవాబు లేదు.
“బాగా నిదద్రలో ఉనన్టుట్నాన్డు. మధయ్ రాతిర్ కదా, పడుకోనియ, పొదుద్నేన్చూడొచుచ్.” ఆవులింత తీసూత్ అనాన్డు వినోద. వినోద కు ఈ
రోజు డిర్ంక కాసత్ ఎకుక్వే పడింది . ఈరొజు సీమ డిజిగేన్తేడ డైరవర ఈజిగ తీసుకునాన్డు.
“డోర ఓపెన చేయండి, ఒకసారి సూరయ్ను చూసి వెళిల్ పడుకుంటాను.” సీమ బాధగా, ఆరాటంగా అంది.
“కొనిన్ గంటలోల్ వాడు లేసాత్డుగా, ఇపుప్డు వాణిణ్ లేపి హడావుడి చేయడమెందుకు”
వినోద మాటలు కాసత్ ముదద్ ముదద్గా వసుత్నాన్యి
“ఎపుప్డూ డోర లాక చేసుకోడు.” సీమకు డోర పైన పెటిట్న లాక గురుత్కు వచిచ్ంది.
“డోర మోలడ్ పైన కీ ఉంటుంది. తడిమి చూడండి.”
“అబాబ్ సీమా! ఏమిటి ఈ పిడకల వేట, నాకు బాగా నిదద్రొసోత్ంది. నిలబడే ఓపిక లేదు. ననున్ పడుకోనివువ్.”
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“కీస నాకిచిచ్ మీ రెలిల్ పడుకోండి పీల్జ!” దుఃఖానిన్ అణుచుకుంటూ వేడుకుంది.
కాదనలేక తూలుతూ డోర మోలడ్ పైన తడిమాడు. మేకులాంటిది కింద పడింది. సీమ వంగి దానిన్ తీసుకుని
“ఇదే నండి కీ. థాంక గాడ. ఇక మీరు వెళొళ్చుచ్.” గబగబా దోర ఓపెన చేసింది.
సీమ నైట లైట మసక వెలుగులో అడడ్దిడడ్ంగా పడుకునన్ సూరయ్ను చూసూత్

“భయం వేసిందేమో తలుపు వేసుకునాన్డు. బాగా నిదర్లో ఉనాన్డు. షీట గూడ తనేన్సాడు.” అనుకుంటూ షీట కపిప్ పేర్మగా తల
నిమురుతునన్సీమ షాక తగిలినటుట్గా చినన్ కేక వేసింది. సూరయ్ నోటోల్ంచి విసీక్ వాసన గుపుప్ మంది. పకక్నే దిండు కింద దాగలేక తోంగి చూసుత్నన్ విసీక్
బాటిల ! తలుపు దగగ్ర కెళిళ్
“వినోద “ ఏడుపు, భయంతో గటిట్గా అరిచింది. పడకెకక్ బోతునన్ వినోద ఆ అరుపు విని మతుత్ దిగి పోయి పరుగెతుత్ కొచాచ్డు.
మంచంపై ఉనన్ సూరయ్ను, విసీక్ సీసాతో మంచం మీద కూరుచ్నన్ సీమను చూడగానే వినోద,
“ఓ మై గాడ!” అంటూ గుండె మీద చెయియ్ వేసుకునాన్డు.
ఇదద్రూ సూరయ్ను లేపాలని చూసారు. ఎంత పిలిచినా ఉలుకూ పలుకు లేదు. శావ్స కూడా నెమమ్దిగా ఉంది. వినోద వెంటనే 911 కు
కాల చేసాడు. నీళుళ్ తెచిచ్ మొహం పై చిలకరించారు. చలనం లేదు. వినోద ఎతుత్కోబోయాడు కానీ సూరయ్ తల వెళాళ్ డుతోంది. సీమ గటిట్గా ఏడుసోత్ంది,
వినోద కు కూడా కనీన్రు ఏకధాటిగా కారుతోంది.
అంబులెనస్ తవ్రగానే వచిచ్ంది. ఆ హడావుడికి లేచి వచిచ్న తలిల్ దండుర్లకు ధైరయ్ంగా ఉండమని ఫోన దగగ్ర పెటుట్కుని
పడుకోమని చెపాప్డు వినోద. సూరయ్ను దగగ్రే ఉనన్ హాసిప్టల కు తీ సికేలాల్రు. ER లో వాళుళ్ చెపిప్న చోటలాల్ మర బొమమ్లాల్ సంతకం చేసి సీమ, వినోద
ఆ పకక్నే ఉనన్ వెయిటింగ రూమ లో కూరుచ్నాన్రు. జోగుతూ, ఉలికిక్ పడుతూ అలా గంటలు గడిచాయి. మారిన్ంగ ఎనిమిది గంటలకు డాకట్రు
పిలుసుత్నాన్డు అని నరస్ చెపిప్ంది.
ఇదద్రు ఒకక్ పరుగున డాకట్ర దగగ్రకు చేరారు. ఇండియన డాకట్ర కావడంతో పార్ణాలు లేచి వచాచ్యి ఇదద్రికి. అసహనంగా చూసుత్నన్
డాకట్రు వేపు చూసూత్ “సూరయ్.. ఎలా ఉనాన్డు” కళుళ్ తుడుచు కుంటూ నసిగాడు వినోద.
“ఇంతకు ముందు డిర్ంకు తీసుకునాన్డా లేక ఇది మొదటి సారా?”
“ఎపుప్డు ఇలా జరగా లేదు. అసలు డిర్ంక జోలికే వేలల్డు. మాకు షాకింగుగా ఉంది.”
“బాయ అండ మీరు కూడా చాల లకిక్, ఎకుక్వగా తాగేసాడు. ఇపుప్డు పార్ణానికేమి పర్మాదం లేదు. అంతా ఫల్ష చేసాము. 24
గంటలు ఇకక్డే ఉంటాడు.”
సీమలో ఆపుకోలేని దుఃఖం పైకే పొంగింది.
“ఇపుప్డు ఏడిసేత్ ఏం లాభం చెపప్ండి. ముందే కాసత్ జాగర్తత్గా ఉంటె బావుండేది. టివి కంటోర్ల చేసాత్రు, ఐ ఫోన కంటోర్ల చేసాత్రు,
కంపూయ్టర కంటోర్ల చేసాత్రు కానీ బార మాతర్ం ఓపెన చేసి పెడాత్రు...” పశాచ్తాత్పంతో కుమిలి పోతునన్ వినోద ను ఏడుసుత్నన్ సీమను చూసి చెపప్డం
ఆపేసి,
“ఇపుప్డు నిదర్ పోతునాన్డు. నరస్ వచిచ్ మిమమ్లిన్ తీసుకెళుతుంది. మీరు వెళిల్ చూడొచుచ్. బి కేర ఫుల సో నెకస్ట్ టైం ఇట వొంట
హేపెప్న”. అంటూ అకక్డినుండి వెళిల్ పోయాడు.
“ఈ రోజూనేలా రానిచాచ్ను! భగవంతుడా !” వినోద కు ఈ కొనిన్ గంటలోల్ జీవిత పాటాలనీన్ అరథ్ం అయినటల్నిపించింది.
“విలువైన వారిని ఇండియాలో వదిలి సుఖాలు జురుర్ కుందామని ఈ దేశం వచాచ్ము. ఇకక్డ కూడా విలువైనవి పోగొటుట్కునాన్క ఇక
మనకు మిగిలేది ఏమిటి! జీవితానిన్ సరి చేసుకోవాలి సీమా” గాదాగ్దికమైన గొంతుతో చినన్గా అనాన్డు వినోద. సీమ సమమ్తంగా తలాడించింది.
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నరస్ తో పాటు రూమ లోకి వెళాళ్రు. ముదుద్ల కొడుకు, పసివాడు అలా మంచం మీద పడుకుని ఉంటె ఇదద్రికీ గుండె తరుకుక్
పోయింది.
‘ఎందుకు ఇలా చేసావు సూరాయ్’ అని అడిగే అరహ్తను కోలోప్యిన తలిల్దండుర్లు దిగాలుగా పకక్నే ఉనన్ కురీచ్లో కూచునాన్రు.
జీవితానిన్ రీ షఫుల చేసి అనిన్ మారేచ్యాలి అని అనుకునాన్డు వినోద. పిలల్లను కంటికి రెపప్లా చూసుకుంటానని దేవుడికి పర్మాణం
చేసింది సీమ.
సూరయ్ మూలుగు వినిపించగానే ఇదద్రూ పరుగెతిత్ “నానాన్ సూరాయ్!” తల నిమురుతునన్ తలిల్ని మగతగా చూసిన సూరయ్
“ఈజ ఇట పారిట్ టైం మామ” అసప్షట్ంగా అనాన్ వినోద కు సీమకు అరథ్ం అయియ్ంది.
తమ అజాగర్తకు గురైన కొడుకును చూసి బాధ ఒకవైపు, పెదద్ పర్మాదం తపిప్ందనే సవ్లప్ ఆనందం మరోవైపు రెండు పొంగుతూంటే
కళళ్లోల్ నీళుళ్, మొహంపై మందహాసంతో ఈ ఒకక్ జీవిత పాఠం చాలు అనుకునాన్రు.
PPP

కాదంబరి కనీన్రు

ఆర్. .కృషణ్

మి రాజు

"ఏమండీ! మన హంసిని అపారుట్మెంట పెర్సిడెంట నిరంజన రెడిడ్ ఫోన చేసారండి, ఈ రోజు సాయంతర్ం మన పాల్టస్ లోని వాగేద్వి
మీటింగ హాలోల్ నాకు సనామ్నం చేయబోతారట. మీరు కూడా పకక్నుంటే బాగుంటుందండీ " అని వేడుకోలుగా ఫోన చేసింది సూతర్దేవి తన
మొగుడు మునిమాణికయ్ంకి .
బాయ్ంకు లావాదేవీలోత్ బిజీబిజీగా వునన్ బాయ్ంకు ఆఫీసర మునిమాణికయ్ం తన భారయ్ ఫోన కి అదిరిపడాడ్డు . 'థంబ వాలా కాదు కానీ
ఇంటర వరకు చదివిన పిలేల్ అయినా సనామ్నం చేయించుకునేంత ఘనకారయ్ం సూతర్దేవి ఏమి చేసివుంటుందబాబ్' అని తెగ ఆలోచించినాడు.
ఆలోచించి ఆలోచించి బురర్ వేడికిక్ంది కానీ సరైన సమాధానం దొరకలేదు. మళీళ్ తనే ఫోన చేసి సనామ్నానికి కారణమేమిటని సూతర్దేవి ని
అడిగినాడు. "తినబోతూ రుచి అడగడం ఎందుకని అడగలేదండీ , అయినా జనమ్కొక శివరాతిర్ అనన్టుల్ లేక లేక నలుగురు చేరి నాకు సనామ్నం
చేసాత్నంటే అదీ ఇదీ అడిగి అసలుకే మోసం తెచుచ్కోవటం ఎందుకని అడగలేదండీ " అని ముదుద్ముదుద్గా సమాధాన మిచిచ్ంది.
00000
మునిమాణికయ్ం ఆరునన్రకంతా అనిన్ పనులూ ముగించుకొని గబగబ అపారుట్మెంటస్ కి చేరినాడు. అపప్టికే మీటింగ హాల జనంతో
నిండిపోయి వుంది. చలల్టి ఏర కండీషన గాలి చినన్చినన్గా వీసోత్ంది. ఆడియో సెట నుంచి వీణాగానం మృదుమధురంగా వినిపిసోత్ంది.
మీటింగు గార్ండు గార్ండుగా జరగాలని కాబోలు యూనివరిస్టీ రిజిసాట్ర్ర ని చీఫ గెసట్ గా పిలిచివునాన్రు. అంతా సందడి సందడిగా వుంది.
వాచ మెన భారయ్ విమలకక్, సీతారాం పేట నూలు చీరకటిట్ నవువ్తూ ఆహావ్నితులందరికీ

రంగు రంగుల గులాబీలు పంచుతోంది. సేట్జి పైన

అపారుట్మెంట అసోసియేషన పెర్సిడెంట, సెకర్టరీ ,రిజిసాట్ర్ర లు కూరొచ్ని వునాన్రు. వారి మధయ్లో సూతర్దేవి పాల మీగడ రంగు పటుట్చీర కటిట్
మెడనిండా బంగారు నగలు ధరించి ముసిముసిగా నవువ్తూ కూరొచ్ని వుంది . నిమమ్రంగు శరీరం కదా , దీపాల కాంతికి ధగధగ మెరిసిపోతోంది.
రిటైరడ్ తెలుగు లెకచ్రర మరియు అపారుట్మెంట టెర్జరర అయిన ఆనందనాయుడు సిలక్ చొకాక్, సిలక్ పంచె ధరించి భుజం పైన సిలక్
కండువా వేసి ఎడమ చంకన పాత తెలుగు నూయ్స పేపర పెటుట్కొని అటూఇటూ తిరుగుతునాన్డు. ఎవరైనా పలకరిసేత్ పేపర ఓపెన చేసి చూపాలని
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తహతహలాడుతునాన్డు . ఆరు నెలలు కిర్తం జిలాల్ ఎడిషన లో సమసయ్ల తోరణం శీరిష్కలో ఆనందనాయుడు ఫోటో వుంది. తమ కాలనీలో దోమల
బెడద ఎకుక్వ వుందని, తిరుపతి కారొప్రేషన వారు దోమల పొగ వదలాలని కోరుతూ వునన్ నూయ్స ఐటెం అది. ఎవరో ఒకరు నూయ్స పేపర కధా
కమామీషు ఏమిటని అడుగుతారేమోనని ఆ పకక్కి ఈ పకక్కి ఆశతో తిరుగుతునాన్డు. ఎవవ్రూ పటిట్ంచుకోక పోయేసరికి తనే ఒక మూలకెళిల్
పేపర ఓపెన చేసి తన ఫోటోని , తన పేరుని అచుచ్లో చూసుకుంటూ ఆనంద గుటికలు మింగసాగాడు.
పాల్టస్ లోని కిండర గారెడ్న
వెళిళ్నారు.

వైట అండ వైట డర్సుస్

సూట్డెంటస్ నలుగురు సేట్జిపైకి వచిచ్ "సరసవ్తీ నమసుత్భయ్ం వరదే కామరూపిణీ ... " పదయ్ం పాడి
వేసిన రిటైరడ్ పిర్నిస్పాల

నిరంజన రెడిడ్ అసోసియేషన

పెర్సిడెంట హోదాలో లేచి నిలబడి గొంతు

సవరించుకునాన్డు. ఆయన లేచి నిలబడిందే ఆయన తన డర్సుస్కి సేర్ప్ చేసివునన్ కొరియా పెరూఫ్య్మ గుబాళింపు గది అంతా వాయ్పించింది.
కాసేపు అందరూ కళుళ్ మూసుకొని పరిమళానిన్ ఆసావ్దించారు. కొతత్ విషయం ఏమి చెబుతాడోనని ఆసకిత్గా కళుల్తెరిచారు.
"పాల్టస్ ఓనరస్ మరియు టెనెంటస్ కి

శుభాభినందనలు.

పది

నెలల పాటు పదిరకాల పరిశీలనలు

చేసి సూతర్దేవిని

సనామ్నించదలిచినాము. పుసత్కాలు చదవడం మరిచ్పోయిన ఈ కాలంలో పుసత్కాలు కొని మరీ చదివే సూతర్దేవి ఈ సనామ్నానికి అరుహ్రాలని
ఆరుగురి కమిటీ నిరణ్యించింది. డైలీలే కాదు వీకీల్ మంతీల్లే కాదు తైరమాసిక అరథ్వారిష్కా వారిష్క మరియు పర్తేయ్క సంచికలే కాదు. అనిన్
పుసత్కాలనూ ఆమె కొంటుంది. చదువుతుంది. మారెక్టోల్ దొరకని పుసత్కాలకు చందాలు కడుతుంది. మీకు తెలుసో తెలియదో ఆమె కొచేచ్
పుసత్కాలు మోయలేక మన ఏరియా పోసుట్మాయ్న అపుప్డపుప్డు భుజాలకు ఫీజియోథెరపీ చేయించుకుంటునాన్డు. ఆదివారం అనుబంధాలను
మేడమ పడీ పడీ చదువుతుందని ఇకక్డి వారందరికీ తెలుసు. తిరుపతి పటట్ణంలో అనిన్ పతిర్కలూ దొరకని గర్ంధాలయాలు వుంటాయోమో కాని
మేడమ పుసత్కాలయంలో దొరకని పతిర్క వుండదు. అందుకే ఈ టౌన కి , ఈ ఇయర కి పుసత్కాల పిర్యురాలైన మేడమ ని 'గుడ రీడర ' గా
ఎంపిక చేసి సనామ్నం చేసుత్నాన్ము" అని చెపిప్ కూరుచ్నాన్డు. జనాలు చపప్టుల్ మీద చపప్టుల్ కొటిట్నారు.
మీటింగ లో వునన్ జనానికి మినరల వాటర ని కాగితం గాల్సులోల్ పోసుకొని పేల్టులో పెటుట్కొని తెచిచ్ంది వాచ మెన కూతురు వాణి .
ఎవవ్రూ ఎడమ చేతితో కూడా తాకలేదు. హాల అంతా తిరిగి తిరిగి వంటగదిలోకి వెళిల్పోయింది. వాచ మెన మనవడు వెంకటరతన్ం మొనన్
మీటింగ లో మిగిలిన అర లీటర వాటర బాటిళల్ను అటట్పెటట్లో పెటుట్కొని తెచిచ్నాడు. జనాలు ఎగబడి వాటర బాటిళుల్ ఎతుత్కునాన్రు. అటట్పెటెట్
ఖాళీ అయియ్ంది . ఖాళీ అటట్పెటెట్ని చూసి వాచ మెన భారయ్ విమలకక్ ముకుక్ మీద వేలువేసుకుంది.
రిజిసాట్ర్ర రంగరాజు లేచినాడు. కాలర సరుద్కునాన్డు. గొంతు సవరించుకునాన్డు. “యూనివరిస్టీలో రోజూ 'రీడరస్ ' ని చూసుత్నాన్ను
కానీ, ఒరిజినల బుక రీడరస్ ని చూసి చానాన్ళళ్యియ్ంది. అలా చూసే భాగయ్ం హంసిని అపారుట్మెంటస్ అధినేతలు నాకు కలుగజేయడం
అభినందనీయం. పాఠకుల సంఖయ్ గణనీయంగా తగిగ్పోతోంది. రచయితుల కథలు ఇతర రచయితలు మాతర్మే ఎకుక్వ చదువుతునాన్రని
వింటునాన్ను . నా వీపు నువువ్ గోకు , నీ వీపు నేను గోకుతా అనన్టుల్గా వుంటోంది వయ్వహారం.
పుసత్కపిర్యులు తగిగ్పోవడం, అక్షర అభిమానులు అదృశయ్మవుతుండడం విచారకరం. నేటి యువతరం పటుట్మని పది నిమిషాలైనా
పతిర్కలు చదవడం లేదు. గంటల కొదీద్ వాటస్ అప ఫేస బుక యూటూయ్బ లు లాంటివి చూసుకొంటూ కాలం గడుపుతునాన్రు. బాత రూమ లో
కూడా వారు వాటిని వదలడం లేదు. దిండు దుపప్టి లేక పోయినా ఫరేల్దు కానీ సెల పకక్న లేకపోతే నిదర్పోలేక పోతునాన్రు.
మీకు తెలుసో తెలియదో కానీ నేనూ ఒక చినన్ సైజు రచయితను. ఆడికి అమావాసయ్కీ నా కవితలు పతిర్కలోల్ పర్చురింపబడతాయి.
వాటిని కనీసం నా భారాయ్ బిడడ్లు కూడా చూడరు, చదవరు" అనాన్డు గదగ్దసవ్రంతో. వెంటనే సూతర్దేవి రిజిసాట్ర్ర కి చలల్టి నీళుల్
అందించింది. జాలిగా రిజిసాట్ర్ర వైపు చూడసాగారు సభికులు.
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నీళుళ్తాగి

మళీల్

శకిత్

పుంజుకొని గొంతు సవరించుకొని "ఎడారిలో ఒయాసిసుస్లాల్ అపుప్డపుప్డు ఇలాంటి ఉతత్మ పాఠకులు

ఎదురవుతారు. ఇలాంటి వారిని చూసేత్ పాయసం తాగుతునన్ నోటికి జీడిపపోప్ బాదంపపోప్ ఎండుదార్కోష్ తగిలినంత సంబరం అవుతుంది .
సీరియస మరియు సీనియర రీడరస్ ని పోర్తస్హించాలిస్న బాధయ్త, వారిని రకిష్ంచుకోవాలిస్న నైతిక బాధయ్త సమాజం పైన వుంది" అని చెపిప్
కూరొచ్నాన్డు.
జనాలందరూ లేచి మరీ చపప్టుల్ కొటిట్నారు. వేయి విదుయ్త దీపాల కాంతి ముఖంతో సూతర్దేవి లేచి నిలబడి హాల లోని జనానిన్
చూసూత్ కుడిచేయి ఊపింది. పోర్గార్ం ఆరగ్నైజర పరంధామిరెడిడ్ కుశాలగా నవూవ్తూ ఆనందం తో అందరకీ వేడివేడి ఉలిల్పాయ పకోడీ మరియు
ఫిలట్ర కాఫీ అందించసాగాడు.
పెంట హౌస లో ఒంటరి జీవితం గడుపుతునన్ యువ రచయిత యుగంధర భావోదేవ్గంతో సేట్జి మీదకు వచిచ్నాడు . "పుసత్కమా ... ఓ
పుసత్కమా....”. అంటూ పూనకం వచిచ్న వాడిలాగా పదయ్ం పాడినాడు
సెకర్టరీ అందించిన దుశాశ్లువాని రిజిసాట్ర్ర రంగరాజు సాట్ర అఫ ది డే సూతర్దేవికి కపిప్నాడు. ఫల్వర బొకే అందించినాడు. ఇంతలో
ఫోటోగార్ఫర గబా గబా వచిచ్నాడు. ఫల్వర బొకేని అలాగే పటుట్కోమని, శాలువా ని అలాగే వుంచుకోమని సూతర్దేవి ని కోరినాడు. పెర్సిడెంట
సెకెర్టరీలను దగగ్రగా జరగమని చెపిప్ పదిహేను సారుల్ కిల్క కిల్క లు కొటిట్నాడు. సనామ్న గర్హీతకు,సనామ్నించిన రిజిసాట్ర్ర కు అపారుట్మెంటు లేడి
లీడర శారదాంబ ఫూర్టస్ బొకే అందించింది.
కాలేజి యూత అందరూ ఊగతా ఊగతా సేట్జివదద్కి వచిచ్నారు. గుడ బెటర బెసట్ రీడర తో సెలీఫ్లకు దిగినారు. చక చక తమ వాటస్ అప
గూర్పులోల్కీ, ఫేస బుక ఖాతాలోల్కి సరుక్య్లేట చేసినారు.
రిటైరడ్ జిలాల్ గర్ంథాలయ సంసథ్ చైరమ్న మరియు పాల్టస్ పర్సుత్త సెకర్టరీ సుబర్మణయ్సావ్మి ఓట ఆఫ థాంకస్ చెబుతునాన్డు . "పర్తి మగాడి
విజయం వెనుక ఓ సతరీ వుంటుంది అని వినాన్ం . అలాగే పర్తి ఉతత్మ పాఠకుల వెనుక వారి ఇండల్లోల్ సైలెంట పర్మోటరస్ వుంటారు. సూతర్దేవి గుడ
రీడర షిప

వెనుక వునన్ అదృశయ్ హసత్ం అయిన మునిమాణికయ్ం గారిని వేదికపైకి రావాలిస్ందిగా కోరుతునాన్ం" అని ఆహావ్నించాడు .

జనాలన్నంతా తోసుకొని అసుస్ బసుస్ మని సేట్జిపైకి వచిచ్నాడు మునిమాణికయ్ం. చినన్ చినన్ పుసత్కాలను పూలమాలగా చేసుకొచిచ్న యూనివరిస్టీ
లైబేర్రియన లోకనాథం సరసర వచిచ్ మాలని మునిమాణికయ్ం మెడలో వేసినాడు. మునిమాణికయ్ం ముసిముసిగా నవువ్తూ అందరికీ దండాలు
పెటిట్నాడు . చివరిగా ఆయనిన్ చివరి మాటలు చినన్చినన్గా చెపప్మనాన్రు. ఉకిక్రి బికిక్రి అయినాడు మునిమాణికయ్ం .
"నా భారయ్కి పుసత్కాలు అంటే పార్ణం. తెచిచ్న పుసత్కాలు వెంట వెంటనే చదివితే గాని ఆమె తిండి తినదు. నిదర్పోదు. పతిర్కలు ఆమెకి
సకాలంలో అందకపోతే ఆమె ఫీలింగస్ చూడాలి - దేవదాసు సినిమాలో పారు పాతర్ధారి సావితిర్ కూడా అంత భాధ అనుభవించి వుండదేమో.
సకాలంలో పతిర్క రిలీజు కాకపోతే పబిల్షరుల్ కూడా అంత టెనష్న పడరేమో. పతిర్కల పటల్, పతిర్కా పఠనం పటల్ అంత పాషన (PASSION) ఆమెది
" అంటూ సేట్జి దిగాడు. జనాలు ఎగిరెగిరి చపప్టుల్ చరిచినారు. ఫాల్ట ఓనరస్ అసోసియేషన పెర్సిడెంట పదవి కోసం సీరియస గా పర్యతాన్లు
సాగిసుత్నన్ పటాసుల పదమ్నాభం సభికులందరికీ పుసత్క పర్సాదం అందించసాగాడు. పైసలిచిచ్ పుసత్కాలు తీసుకోవాలేమో అనుకోని ఎవవ్రూ
తీసుకోలేదు . "పైసలు ఇవవ్కక్రేల్దు . పుసత్కాలు తీసుకునాన్ తీసుకోక పోయినా కంపెనీ (అసోసియేషన) లెకక్ " అని చెపిప్నాడు. అయిదు నిమిషాల
కంతా పుసత్కాల సంచి ఖాళీ అయియ్ంది.
పటుట్ పావడ జాకెటుట్లు ధరించిన మెడికో అమామ్యిలు జనగణమన పాడటంతో సనామ్న సభ సమాపత్మయియ్ంది. కారయ్కర్మం కనున్ల
పండుగగా జరిగినందులకు కారయ్నిరావ్హకులు ఒకరికొకరు షేక హాయ్ండ లిచుచ్కునాన్రు. గబుకుక్న రెకక్లొచిచ్ ఎగిరినంత ఆనందంగా సనామ్నం
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చేయించుకునన్ మొగుడూ పెళాళ్లిదుద్రూ ఎవవ్రూ గురిత్ంచలేని వికట్రీ సంకేతాలు ఒకరికొకరు ఇచుచ్కునాన్రు. మీటింగ హాల లోని ఆడియోలో
"యాకుందేందు తుషార హార ధవళా యా శుభర్ వసాత్ర్ నివ్తా " శోల్కం శార్వయ్ంగా వినిపిసోత్ంది.
మీటింగ హాల లో మూలన కూరొచ్ని వునన్ రిటైరడ్ టీచరుల్ చెంగలార్జు మరియు సంజీవరాజు పకోడీ తింటూ మాటాల్డుకుంటునాన్రు .
"మేము చినన్పుప్డు మా మడిబాక లైబర్రీలో పేపరల్ని పెరుకొక్ని పెరుకొక్ని చదివేవాళళ్ం. వేరే వాళుళ్ చదువుతుంటే వంగివంగి, తొంగితొంగి చూసి
చదివేవాళళ్ం . ఆరోజులే వేరు . నేను పుసత్కాలు తెగ చదువుతానని నాకు పుసత్కాల పురుగు అని కూడా మారు పేరు పెటిట్నారు"అని పకోడీ నములూత్
చెపిప్నాడు చెంగలార్జు.

వెంటనే సంజీవరాజు "మా పకక్ ఊరు గుజజ్నగుండల్లోని నారాయణ రాజు బి. ఎ .

వరకు చదివినాడని ఆయన

బతికినంతకాలం ఆయనిన్ బి. ఎ.,నారాయణ రాజు అని పిలిచినారు . ఎమ .ఎ . చదివిన మొగిలిరాజును ఎమ .ఎ., మొగిలిరాజు అని పిలిచినారు "
అని కటుట్డు పళల్తో పకపక నవువ్తూ చెపిప్నాడు. పుసత్కాల తలిల్ని పార్ణంగా భావించే రోజులు పోయి పుసత్కం తాకితే పైరజులిచేచ్ రోజులు
వసుత్నాన్యని ఇదద్రూ బాధపడినారు.
నూయ్స కవరేజికి వచిచ్ వీరిదద్రి మాటలు విని ఆలోచనలోపడిన కలచ్రల నూయ్స కాంటిర్బూయ్టర పర్జాఞ్ మూరిత్ తలపైకెతిత్ చూసినాడు.
మీటింగ హాల లోని గోడపైన , నీళల్లో తామరపువువ్లో వీణ వాయిసూత్వునన్ సరసవ్తీ దేవి ఫోటో కనిపించింది. సూక్షమ్ంగా చూసిన పర్జాఞ్ మూరిత్కి
సరసవ్తీదేవి (కాదంబరి) కళుల్ చెమమ్గిలల్డం కనిపించింది.
PPP

MLjFLGSjFL MLjFLrSÎ

NqjÓML¿ë ¬FLjO~bÍ
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.

MLj¸ÔLj MojÆMLjjGSj$qjPy rHÈ" ‚CLj¿Pe °¸Á ±Oq¸Cc. rHÎFL MLjIGH÷O| ¥q^jæŠÂ, ÔLÆ¥y^j MoGSjŠÂ − MLj¸ÔLj CnOqFLj
ÔiÓjáŠ¸^k FL<¥qFLj Td»GSjëFcï<j ¥qßJd¥qO|. öGHQc¸CLMnjÎFL McCcMLOq*¸Py −PyÔLFLÓj Cy<j$c − GHNqjFL¸ CLFL¥n¸Cy ®GRæ¸.
CnÓ÷Mc¿Co ³MLjj¸Á? ¬¸Cc $q½Ã½ $q¸ÍOq$y+¸. ¬¸Íj¥é ²¸CL _Ííî¥q¸$c °Fcï ¯ MLk¿ï¸$| Mc¥|FLj MLköCL¸
MLÍjÓj¥y<j. Oy×.¸CL=hPy ¬CL<j ²¸Cy −FL¸Á¸Ôo GSMLjNqj¸ ®Á.
¬¸Í¿¥i FL<jGSjëFLï ¬CL<j μ¥qÚ@o ¥qÂfHGSkë °¸=c<j. ¥cÂ¢ öGHÀ£ ¬<j$qj Mn¸^ ¬<j$qj MoGSkë öGH¥qÚFL öfHNqj °¸^j¸Á.
¬Á ¬CL¨ MLjFLGSjŠ MLköCLMoj CnÆfSFL GSCLõ¸.
''öfHNqk! ³ÍtjFc MLk=c÷<j''
''³¸ MLk=c÷<FLj? ¯ Oy¾ ²¸Íj¥y Â¢ öGH¥qÚFL MLÙFL¸$c ¬<j$qjÓj ¥qÍJdÓÂ MLjFLGSj Ôn_jCy¸Á''
''JwÂ¢ ¬Pe$o ¥cÂ¢ Â¢ MLÙFL¸ ‚@~ Fc¥nFyï ¥q_jOqj÷ Ôn_jCLj¸Á'' ¬Fcï<j ¥qßJd¥qO|.
''²¥qÚ@~ Px¸$qMLl ¥qEc!''
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''FLjMLø¸=o FcŠ fH¼áösHMLj. − ösHMLj¥yGS¸ FoFLj ³MnjÎFc ÔoTdëFLj. FLFLjï FoFLj Ccõ$q¸ ÔoGSj¥yMLÓfS ML¼áFc FoFLj fSÍíîMoj''
''®GHlð<j FLjMLlø ÔoGSjëFLïÁ ¬Eo$c''
''PoÍj öfHNqk. FLjMLøPe ¬¸=o FoFxGHlð¥yFLj''
''²FcïÈ"Pe μ¸^¿ öGHNqk*¸ ÔoTdëM|?''
''¬On! ÔnÃCo ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yMo, AKpÀ¥q¸$c FLjMLlø Fc öGH¥qÚFL PoMLl. ¥cÂ¢ −PyÔLFLÓPy °FcïMLl$c ¬Á ÔcÓj. ¬Eo FcŠ
¥x¸<¸CL bEnÎO~õÂïGSjë¸Á. MLjOx¥q¿Â rHÈ" ÔoGSjŠ¸=o ¯ −FL¸EcÂï ¥yPyðCcFLj. ¬Pe¸=h GHÂ ²GHð=h¥i ÔoNqjFLj''
''$qCL MLjjrHÎñ GS¸MLCLûO~Ój$c Â¢Š ÔnfHð ÔnfHð ÄfS»JwNqkFLj. FoFLj MnÈ"JwCo$cÂ¢ FLjMLlø ®¸ÍjPy¸¼ _Nqj^GH<MLl''
''Mn+"PoMLl. FoFLj Mn+"ÂMLøFLj. MLjFLGSj GS¸¥n+"Cy ÂFnïGHlð@y _¸bÁ¸ÔoTdFLj.''
''¬MLlFLj. ¬Á Â×.Moj ¬¸Íj¥é −CLôMnÎ ‚@~ Â¢ ÔLj=oæ ÀOqj$qjCLjFcïFLj''
''ÄbÁ ÔosS Ä¸CL Fc^¥q¸Py Ä¨JwtjFL ×.¸^$c ¬tjCo Äj»Pe¸$cÂ¢ MLjFLGSj $qk=hPy ²GHlð<k $qjMLøPe÷ ×.¸^$cFo. ¯
_¸bEcÂ¢ï, ¬FLj_¸bEcÂ¢ï ²MLOqk Ä<ÁNqjõPoOqj''
''¥qßJd! ¥qßJd!'' öfHNqj fHÓjGHl ¬CLÂ¥h Ä¤FLjÓ Ä¸Íj$c ÄÂfHTwë¸Á. ²Pe MnWc"@y ¬Pe$o ÀOqj$qj öGHNqk*MLjNqkõ<j.
PPP
''rHÍíFLïNqkõ''
CLMLjjô<j ÔLö¥qbÍO| fHÓjGHlŠ ''³¸=hO~?'' ¬¸^k MnFL¥hÚ À¿$c<j.
''¥cPo½¡Py IgH¾ ¥q=cæÆ ¬FLïNqkõ!''
''Â¢Š ¥cPo½¡ IgH¾ ¥q=hæ FcÓj$qjOy¾Ótj¸Á. _jÁíî$c ÔLÍjMLl¥y MnÈ".''
''¬MLlFc?'' ¬tjFc ¬FLïNqjõŠ ¬Â¢ï CnÓjGSj. CnÆNqjÍFLj¥yML^¸ CLFLEo CLGHlð. ¬FLjŠFcï<j MLjFLGSjPy ÔLö¥qbÍO|.
¼^æ¼ML¿ CLMLjjô<j. Mc<¸=o ¬¸Í¿¥i MLjjEoí. @~¥qæOqj ÔLÍjMLlCLjFcï<j. CLMLj ±Oqj fS¿GHlO~Â¥h, öGH×.ÓŠ −Oy$qõÄGRNqj¸Py
sSML ÔoNqkÓÂ °_Pe^GH<jCLjFcï<j. Mc¨ ÔLÍjMLl ¬tjJwNoj^GHð=h¥h ¼FLï ¨rSðFLû¿¢ CLFLj Cn¿fH¸ÔcÆ.
On¸@y CLMLjjô<j sUMLj¸C|. Mc¨¥h ÔLÍjMLl ÔnGHð^MLj¸=o ²¸Cy ®GRæ¸ Jd>OcÓCyJd^j ÄEcõOqjíîÓŠ ÄÓjMLÓFLj ‚@~
KybÁGSkë GSMLk×cÂ¥h ²¸Cy °GH¥cOq¸ ÔoGSjëFcï<j.
®GHð=h Mc+j" ¬Mo ¥qEc ¥yPyðCLjFcïOqj.
®¥q FcÓj$yMc<j GS¸IGHjsSML¥é GHl=cæFLFLï^j÷¸=c<j. Mc¨ öGHÀ GHÂPy ²ML¿¥y μ¥q¿¥h GHÂ¥h MLÔoá GHÂ °¸^j¸Á.
±Oqj MLjFL CLÆ÷Pe¸=hÁ. Ã<èPe sSML ÔoGSkë Oqj*¸ À£OqjáŠ¸^k °¸@~Æ. ¬Â CL¸ö¨ ÔnfHðFL MLk^ÓÂ Â×.¸ ÔnNqkõÓÂ
CcMLj¸Cc CLfHGSkë °¸=cOqj. CL¸ö¨Â CLÓjÔLj¥y$cFo ¥q+j" ÔnMLjô»Pe÷tj.
''³N|j! − ¥q+j" FcÄ. ¬¸ÍjPy ¥qÂ¢ï+"Â FoFLj ÔLk<PoFLj'' öfHNqj öGH¥qÚFLj¸Ôi ¬¸^jFLï MLk^ÓŠ ¥q¸<jMcCy ¬Áí
−sHTd<j.
''¥qßJd! JvÓ¸¥h Mn+"PoEc?'' ¬MLjô Py¥éQLø¿ fHÓjGHlPy ¯ Py¥q¸Py¥h MLGSkë ''®GHlð@o Mn+jCLjFcïFLMLkô'' ¬Fcï<j.
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''−! FcFcï! ¬Pe$o gSCLNqjõ¥h FcÓj$qj ÔiMc^j÷ rH^jæ. AKcOqõ MLk^Ój ÄÂ Mc+"MLjôFLj MLßEcíöQLMLj¸Py rH<CcFLj
¬¸^jFcï<^. ¬Pe¸=hÄ MLjFL ±¿Py ×.Oq$q=cÂ¥h Ä¤ÓjPoÍj. CLFLj GHGSjëÓj °¸¨ Mc¨ï rH¸¼¸Á. ¬Á Mc¨¥h CnÆNqj¥q JwMLÔLjá.
¥cÂ¢ MLjFLŠ CnÓjGSj¥qEc!''
''¬Pe$o ¬MLkô!''
''¬¸ÍOqk ¥qÆfS ±Oy÷ MLjÍõ¸ adsH PoŠ¸@~ ÔoTd¸. ¬Pe¸=hÁ ®Á μ¥q Pn¥cÚ?'' ¬FLjŠFcï<j MLjFLGSjPy.
''¬MLlFLj. FLjMLlø ³ÍFLjŠFcï TdbÁTdëMLl. FcŠ CnÓjGSj¥qEc'' ÔnÄPy öfHNqj $qjGS$qjGSÓj.
FLMLløŠFcï<j ¥qßJd.
®Á CLMLjŠ ¬ÓMc=oFLFLï^j÷ ²ÍjOqj GH<è ×.FcÓj GH=hæ¸ÔLj¥yML^¸ ²GHlð@y MLkFoTdOqj. ¬CLFLj ösHMLjPy¥q¸Py °Fcï
¯Py¥cÂ¥h ¥cMLÆûFLÄ ÔoGSkëFo °Fcï<j. CLFL ö$cMLkÂ¥h GSøÔLáîö$cMLj¸$c sHOqj ML¼á¸Í¸=o ¬Á ¬CLÂ MLPo÷ MLj¿.
®Pe ¬FLjXL*¸ CLFLÂ Â¢<Pe Mn¸_¨¸Ôo öfHNqjPoÍÂ ¬¸ÍOqk ¬¸^j¸=o CLFLŠ ²¸CL$cFy °¸^j¸Á.
MLjFLGSjFL MLjFLrSÎ Cy@x¥qOqj¸¨FL ¬Eo AKc$qõMLjk.. Jd^ ÄÂfHTwë¸Á ²ML¿¸=y÷¸Ôy =i.Ä¤Py MLTwë¸EoMnk!
²¸CL ÔL¥qÚ=h AKcML¸? O~fSFL Mc+"¥h, Jd¨FL Mc+"Š ÔoCLjPnÀë Mnjj¥cÚÆû¸Eo.
''¥qßJdKc_k! $q¸» $qj¨rS ¬¸^jŠJwtj¸Á Kc_k'' ¬¸^k ²ÍjOqj$c ¼Âï ¥qßGRê ML¼á ÔnGHð^¸Cy
''¬OnOn'' ¬¸^k ¬^j GHOqj$nCcë<j. ¬¸ÍOqk ¥qÓfS MLj¸^Ój −O~ðOqj ¥cÂ¢ ³Ä£j Äj$qÓPoÍj. öGH¥qÚ ®+"Š MLj¸^Ój
McõfH¸ÔLŠ¸@~ MLköCL¸ −GH$qÆ$cOqj.
$q¸» FL¨Oy<jèPy ÂÓ_¨¸Á.
''$q¸»¤! FLjMLlø MLk ®¸=h¥h Mn+j". ³¸ AKLNqj¸PoÍj. ¬MLjô ÂFLjï ÔLkGSjŠ¸^j¸Á. MLk ®¸=y÷Fo °¸<MLÔLjá. FLÓj$qjOqk
FcÓj$qj ÔoCLjÓj MosSë Â¢Š $qj¨rS ²¸CLsSGH=hPy O~Ík. ¬OoN|j ¼Â¢ï! FoFLj Cx¸ÍOqGHÂ Ä£jÍ JvÓ¸Py¥h Mn+jCLjFcï. ¬¥qÚFLj MLk
®¸=h Í$qÜOqŠ Mn¸^Kn^jæŠÂ À£GSjŠ MnÈ" ¬MLjôŠ ¬GHðÔnGHlð''
''¬Pe$o'' ¬Â CLÓ ±fH $q¸» Ôntjõ GH^jæŠFcï<j OqMLjôFLï^j÷.
¬CLÂï ¬FLjGS¿¸¼¸Á $q¸».
JvÓ¸ GHÂ ÔLkGSjŠÂ MLkÄj¨Ôn^jæ Â¢<FL sSÍÀ£OqTd$c<j. Ôn^æ¸Cc GHmCLCy ¥q+¥q+Pe<jCy¸Á. MLkÄj¨¥cNqjÓj Ôn=næ¥hÚ
¥yGSjŠÂ Á$qMLj¸=o öfHNqjŠ ²¸Cy ®GRæ¸. ²¸ÍjŠO~ öfHNqj ¬¸=o Â¢¥q¸CL ®GRæ¸ ¬Â ¬¸ÍOqk ¬<j$qjCLk °¸=cOqj. ®adæÂ¥é
®GRæ¸ ³Äj^Â ¬¨»Co CLFL öfHNqjFo ÔLkGHlCLj¸Á. ¬Pe¸=hÁ CLFLj ²¸CL?
CLFL AKcMLFL¥h CLFo FLMLløŠFcï<j.
öfHNqj CLFL ¬CLë‚CLjOqj. ¼FLïGHð=h FLj¸Ôi ¥qÆsS rH¿$cOqj. ®Íí¿ ®+j" öGH¥qÚöGH¥qÚFo °Fcï ®ÍíOqk ²GHlð<k μ¥qÚÔy=o
°¸@oMcOqj. μ¥é GSkÚPy÷ ÔLÁMcOqj. ¬¥qÚ< ‚@~ öGH¥qÚöGH¥qÚFo °¸@o^j÷ ‚OqjáFoMcOqj ¬^k ®^k. ¬Á ÔLkfS ¬¸ÍOqk FLMoøMcOqj.
MnjÔLjáŠFoMcOqj ‚@~. Mc+" MLNqjGSjCy Jd^k ösHMLj ‚@~ rHOqj$qjCLk ML¼á¸Á. rHÈ"Py MLjj¨rH=oæsSë GS¿ ¬FLjŠFcïOqj rHÍíÓj.
− ®¸^ Kc×cAKL×.¸öÀ£Ój öMnk$ctj.
GS¸MLCLûOq¸ Jd^j Oy¾Ój ²Pe $q¨¼JwNqkNnk Mc¿¥é CnÆNqjÍj. öfHNqj $qOqó¸ EcÆá¸Á. CLFL öGHÀOqkJdÂï
¬¸ÁMLøKyCLjFLï öfHNqjFLj MLj¿¸CL ¬GHlOqkGH¸$c ÔLkGSj¥yTd$c<j.
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¥cÂ¢ ¬Âï Mo+Pe ¥cÓ¸ μ¥qPe °¸<ÍFLï^j÷ ¥cFLjðPy CLÆ÷, fHPe÷ ®ÍíOqk MLjßÀ Ôn¸EcOqj.
öfHNqj NqjMLjj¨ï ²Íj¿¸¼ ¬tjFc CLFLFLj Ä¨¼ Mn+"ÍFLjŠFoMc<CLFLj.
''®GHlð<j MLköCL¸ ²¥qÚ¨¥h MnWc"FLj. Â¢ öGH¥qÚFo °FcïFLj$c'' ÔnÄPy $qjGS$qjGS$c ÄÂfH¸ÔoÄ MLk^Ój.
®Eo CLFL ¬ÍßGRæ¸ ¬FLjŠFcï<j MLjFLGSjPy.
¬GHð=hFLj¸Ôi ®Pe $q¨sHGSjëFcï<j. Š^j¸_GSAKLjõÓ −FL¸Í¸ CLFL −FL¸EcÂï MnCLjŠÚ¸^jFcï<j.
rHWc"¸Jw$cFo MLjOy rHÈ"¥h fSÍíîMnjÎJwNoj ¯¥cÓ¸Py ®Pe¸=h Mc+j" ¬OqjEo.
¬MLlFLj. MLjVCLjô<j, MLjÍO| >bEn¿TdÓj ML¸ÍMLj¸Á °¸<Oqj. μ¥qÚOo °¸=cOqj.
¬Pe$o ösHMLj¥h ¯ ¥qßJd¥qO| ‚@~.
PPP
¥qßJd¥qO|Â PoGH=cÂ¥h ML¼áFL Py¥éQLø¿¥h ''öfHNqk! CnÓ÷Mc¿¸Á. ®¥q PoEcíMLk?'' ¬FLï ¥x<jŠ MLk^ÓCy ¥q<jGHl
CLOqjŠÚJwtj¸Á.
''ÅÇ¢O~MLjÔL¸öÍj¨Pe¸=h ¥x<jŠ. gSCLMLjôFLj ÍkOq¸ ÔofSFL^j÷ MLk öfHNqjFLj Pe¥nÚWc"MLl. ®¸¥c ®Pe ²Fcï+j" ¬Pe −Mnj
×cåGH¥cÓPy ö_CLjŠCc<j? μ<jèFL GH@ntjõ CL¸ö©'' ¬¥qÚ@o °FLï −¸×.FoNqj TdøÄj IJw=yŠ FLMLjGSÚ¿¸¼¸Á.
²MLOnÎFc MLjFLGSëCLøQcöGSë¥h ÔLkfHEcíMLjÂ ²¸Cy öGHNqjÀï¸ÔcOqj. O~FL¸=o O~FLÂ MnjjO~tj¸Ôc<j. Fc FLj¸Ôi öfHNqjÂ ÍkOq¸
ÔosSë FoFo Ä£j ¬¸Í¿¥i ÍkOqMLjtjJwCcFLÂ KnÁ¿¸ÔL^¸Cy CcMLj¸Cc ³Ä£j ÔoNqjPoÂ GH¿fSìCLjÓPy¥h Fn=hæ MoNqj_@~èOqj.
¬Á μ¥qÚ=o PyGH¸ CLGHð MLjOo ÄGRNqj¸PyFLk ¥qßJd¥qO|Â CLGHlð GH^æ@~Â¥h °¸<Íj. ¬¸Íj¥é − ÄGRNqj¸Py ±Oq¸Cc
GSÿ¥q¿Twë¸Á.
μ¥qOy¾ CyÔL¥q `QLCLMLkFL¸AKLMLÀ` fSÂMLkŠ MnWc"<j. fSÂMLk ÔcPe Vtj$c °¸Á ¥qEc KcMc ¬¸Á öfHNqj öGH¥qÚFL Ôo¿.
''¬MLlFLj öfHNqk!'' ¬FLï GHEcÓj MLjFLGSjPyFo °¸¨JwNqktj. _Nqj^Š O~PoÍj.
fSÂMLk FLj¸Ôi _Nqj^Š MLGSjë¸=o ''rHÍíFcï! MLk ¬MLkôtj¥h −<fHÓ÷ GHl=hæ¸Á. μ¥qÚTd¿ ÔLkfS −Ç¤OqøÁ¸¼ JwCo
Kc$qj¸=cÁ'' ¬¸Á JdOqøCLMLjô.
''OoGHl CLGHðŠ¸@~ MnWc"Æ'' ¬FLjŠFcï<j MLjFLGSjPy.
''¬MLlFLj Mn+Ec¸'' ¬¸Á öfHNqj öGH¥qÚFLj¸Ôo
''CLGHðŠ¸@~ MLTdëFLj'' ¬Â −MnjŠ MLk=h¼á MLjj¸ÍjŠ ¥qÁPe<j.
¬CLÂ Mn¸=o öfHNqj‚@~.
''¥cGSë FnMLjôÁ$c FL<jMLl KcMc. ¬¸CL Cx¸ÍOq Cx¸ÍOq$c ²MLOy Mn¸^GH¨ CLOqjMLjjCLjFLï^j÷ GHOqj$n<CcMo¸?''
''¬Á CLFLj ¬GSÓj −Py¼¸ÔLPoÍj'' ¬FLjŠ¸^k CLFL FL<¥q Mo$q¸ CL»Ü¸Ôc<j ¥qßJd¥qO|.
¬¸ÍOqk PoÍFo MLjÂfR¥h ‚@~ ¬¸CL ÄÓjML ®Tdë<j. −CLô¥h Mo$q¸ Po¥qJwML^MojÄj=h ¬Â ‚@~ −Py¼¸ÔL<j.
¥qFL¥qKc_j ²ÍjOqj MLÔcá<j.
''¬Fcï! Â¢Cy MLk=c÷@~Æ''
''GHÍ! ¬Pe OqÔLá_¸< Í$qÜOq ‚OqjáÂ MLk=c÷<jŠ¸Ec¸''
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''PoÍFcï! MLk ®¸=h¥h Mn+Ec¸''
''GSOo!'' ¬Fcï<j.
PyGHÓ MLOq¸@~ ¬Oqj$qj Ä£jÍ ‚OqjáFcïOqj ®ÍíOqk.
''Fc AKcOqõ AKc$qõ¸ Nqk¥hû@n¸=|Py Jwtj¸ÍÂ Â¢Š CnÓjGSj¥qEc. FcŠ MoOo rHÈ" ÔoGSj¥yMcÓÂ °¸Á. ''
''ÔoGSj¥y. ¬¸ÍjŠ −Py¼¸ÔL^¸ ²¸ÍjŠ?''
''Â¢Pe °¸<Po¥qJwCLjFcïFLFcï''
''fH¼á O~¾e! FcPe ¬¸ÍOqk °¸=o ®¸¥q GS¸TdO~Ój ²¥qÚ< °¸=ctj? ÔL¼áJwtjFL Mc+"Cy MLjFLMLjk JwCcMLk?
¬Pe$qÂ ½¡ÄCLMLj¸Cc μ¸^¿$c $q<GH$qÓMLk?''
''MLj¿ FLjMnø¸ÍjŠ ¬Pe °FcïMLFcï?''
¬MLjô$cÂ¢ ®CLÂCy ®Pe ¬¨»¸ÔL^¸PoÍj ¥qEc? ¬Â ¬ÂfH¸¼¸Á μ¥qÚ XL*¸ ¥qßJd¥qO|¥h. ¥cÍj. ¥cÍj. ²GHlð<k ¬Pe
ÔnNqjõÍj ¬MLjô ¬FLjŠFcï<j MLjÈ¢".
''¬¸Í¿Á¤ μ¥q AKcMLFL ¥cÍj ¥qEc! öfHNqjCy Fc _¸bÍ¸ ¬Pe MLjj¨GH¨Jwtj¸Á. −Mnj TdìFL¸Py FoFLj MLjOx¥q¿Â ±ÿPy÷
‚@~ AKL¿¸ÔLPoFLj. ¬¸Íj¥é − −PyÔLFLFLj öGH¥qÚŠ rH=cæFLj. FcŠ ®Pe μ¸^¿$c °¸<^¸PyFo GS¸CyGR¸ °¸Á. ¬tjFc
öfHNqjPo¥qJwtjFc MLk Mc+"¸Cc °FcïOqj$c. Â¢Š ¬Pe¥cÍj. Cy<j ²MLøOqk PoOqj. GSMLk×.¸Py μ¸^¿$c ö_CL¥q^¸ ¥qGRæ¸. FoFo
MLj¸¼ ¬MLkôtjÂ ÔLkfS rHÈ" ÔoTdëPo''
''®Pe ¬¨$cFLÂ ³¸ ¬FLj¥yMLl$c?''
''AKLPoMc¨Mo. ¬Fcï ¬Â fHÆÔc¥q CLMLjjô¨Â CLGHlðGH<CcFc?''
''GSOo. FoFLj MnWx"Tdë''
''¥cGSë MLj½ã$q öCc» Mn+"Fcï''
''PoÍj. ¬MLjô Fc¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkGSkë °¸^j¸Á. Mn+jëFcï'' ¬¸^k MnÈ"JwNqk<j ¥qßJd¥qO|.
¬¸Í¿¥i ÔL¼áJwtjFL öfHNqj CLFLCy ¬FLjXL*¸ °¸^j¸ÍÂ ÔnfHðFc ×.FL¸ FLMLjôOqj. Mc+"Cy FcŠ GHÂ ³¸=h?
''¬MLlFLMLlFLj KcMc'' ¬¸Á öfHNqj ¼ÆfH$c.
¬Pe¸^GHlð@o öfHNqj CLÓÄ£jÍ GSOqEc$c μ¥q=h MnNqkõÓÂfHGSjë¸Á En_òCL$qÓŠ¸@~.
¥cÂ¢ ¬¸Á MLköCL¸ ¬TdbÍõ¸ ¥qEc!
''Cx¸ÍOq$c FLFLjï‚@~ ¬¥qÚ¨¥h À£GSj¥nÈ"Jw öfHNqk'' GbH\¡fRTwë¸Á ¬CLÂ ÿßÍNqj¸.
''MLÔoáÍjíMLl$cÂ¢ KcMc! MLÔoáÍjíMLl$cÂ¢''
öfHNqj ¥q¸>Oq¸ PeÓFL$c.
− Oy¾ ¥yGS¸ öGHÀOy¾e ¥q+j" CnOqjGSjëFcïFLj öfHNqk.
''FcŠ CnÆNqjEc KcMc?''
®¸=h¥h ²Pe MLÔcá@y ¬CLÂ¥é CnÆNqjÍj.
CLÆ÷ Py¥éQLø¿ ¬CLÂ¥h ²ÍjOqjML¼á ''MLÔcáMc? ®¸¥c O~PoEoÄj=c ¬Â ¬FLjŠ¸^jFcï. O~! AKy×.FL¸ rH=oæTdëFLj''
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¬FLï¸ À¸^jFLï ¥x<jŠCy ''¥qßJd! ¯Py¥q¸ Oy¾ Oy¾¥i MLk¿JwCy¸ÁO~''
''³MnjÎ¸ÍMLkô?''
''MLjFL ²Íj¿¸=h TzAKc$qõ¸ °¸Á ¥qÍO~''
''−† °¸Á''
''McWc"NqjFL ²ML¿CyFy °¸^jFcï<^. ±Oq¸Cc $qjGHlðMLj¸=y¸Á. MLjFL ±Oy÷ ®Pe¸=h CLGHlð<j GHÂÂ MLjFL¸
ÔnNqjõÂMLø¸$c. μ¥q rHWc"¸ °¸<$c MLjOy fHÓ÷Â − AKcML¸Cy ÔLk<^¸ CLGHlð¥qEc! Â×cÂ×cÓj ³Äj=y FLjMoø Â$qjÜ CoPeáÆ''
''ÔnJdðMLl$c FoFLj ¥qFLjŠÚ¸=cPo''
¯ MLjbÍõ CLFLk μ¥q=h On¸<j Ôy^÷ ¯ MLk^Ój ÄFcï<j.
¬CLFLj ¬Pe¸=h Mc<j ¥cÍj. ®¸ÍjPy ³Ey OqÿGSõ¸ °¸Á. CLGHðŠ¸@~ ¶Td¿ − ÄGRNqj¸ CnÓjGSj¥yMcÆ.
TzAKc$qõ¸ FLjÁ=hFL − Š¸ŠMLj¥é ¬¸Í¸ ML¼áFL^j÷¸^j¸Á. ¬Pe¸=h −MnjŠ ®Pe¸=h ¥qGRæ¸ O~ML^MLj¸=o CLFLj μGHlð¥yFLj
¥c¥q μGHlð¥y<j.
MLjÂfR FnÎÀ¥q ÄÓjMLÓj Jd=h¸ÔL¥qJwCo ²Pe?
''JwÂ¢PoMLkô ®GHlð@o¸ PoÍj ¥qEc!''
''³Mnk °¸¨ °¸=o ¬FLï ÄGRNqkFoï AKL¿¸ÔLPo¥qJwNqkFLj''
''®GHlð<j CnÆfSJwtj¸Á$c. Vtj$c ÂöÍJw''
''− MLk^ CnÆfSFLGHð=hFLj¸Ôi FcŠ ¥q¸=hÄ£jÍ ŠFLjŠ PoÍ¸=o FLMLjjô. ¬Pe=h −<‚CLj¿¥h ¥qGRæ¸ ML¼á¸Í¸=o FcŠ
ML¼áFL^j÷ ¥cEc?'' ¬¸^kFo −Ä< $qÁPy¥h MnÈ"Jwtj¸Á.
''KcMc! FcŠ MLköCL¸ − KcbÍPoÍj'' öfHNqj ¬¸Á FLMLløCLk. ¼FLï$c FLMLløŠFcï<j.
MLjÈ¢" ¬Eo −PyÔLFL. ¼FLï$c öfHNqj CLÓÄ£jÍ CL=cæÓÂ.
²GHlð<j CcÄjÍíOqk ¥qÆsSÁ. ¬¸ÍOqk ÔL¼áJwCcMojMnk ¬Â MLjßCLjõMLl¥h AKLNqjGH<CcOqj. CLFLj MLköCL¸ EcÂï
−VøÂGSjëFcï<j öfHNqjFLj ÔoO~ÓÂ.
''MLÍjí KcMc! Fc μ¥qÚEcÂ¥yGS¸ FLjMLøPe ²ÍjOqj ÔLk<Š. Â¢ MLPo÷ ¥qEc MLjFL ±Oqj ®¸CL Kc$qjGH¨¸Á. ®¸¥c FLjÄø¥qÚ@o
°¸¨ MLj¸¼ MLj¸¼ GHFLjÓj ÔoGSjë¸=o FoFLj −FL¸Í¸$c ÔLkGSjë¸=cFLj. ®GHlð<j MLköCL¸ ³MLjtj¸Á? ²GHlð<k FoFLj Â¢ öGH¥qÚFo
°¸^jFcïFLj$c. ¬Pe¸=h −PyÔLFLÓj O~ÂMLøFLÂ FcŠ MLk^ ®MLlø.''
''®¸¥c CL^GH=ctjTdëMo¸ KcMc? Â¢ MLPo÷ ¯ ±Oqj `ÄÓjMLÓ μ¨`Pe MLk¿¸ÍÂ MLjFL ±¿McOq¸Í¿¥i CnÓjGSj. ¬Pe¸=hÁ
FLjMLlø Po¥qJwCo ²Pe MLk¿JwCLj¸Ey ³Mnk?''
''Ôn<èMc<j MLj¸¼$c MLkO~Ó¸=o ¥qGRæ¸ öfHNqk. ¬Pe MLk¿FL MLj¸¼Mc<j Cx¸ÍOq$c Ôn<èMc<j ¬ML<j. − FLMLjô¥q¸
FcŠ¸Á. FLFLjï Â¢ Í$qÜ¿¥h MLÔnáNqjõÂ¢ öfHNqk''
''Kc....Mc..!''
''öfH...Nqk..!''
Mc+" fHÓjGHlÓj öGH¥qÚöGH¥qÚFo.
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¥x¸CL¥cPeÂ¥h CLFLjMLlÓk öGH¥qÚöGH¥qÚFo.
¥cÓ¸ ®¼áFL À£Oqjð ®Eo.
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విలువ ఉంటుందీ? మురిసిపోయింది.
కోఫీ పురిటి నీళల్ పళెల్ంలో సవ్రణ్ను ఉంచి పర్కక్నే ఉనన్ సెలయేటి నీళల్లోల్
ఉంచాడు. మిల మిలలాడుతూ ఆడుకుంటునన్ చేప పిలల్లు చలనంలేకుండా సెలయేటి పర్వాహంలో
కొటుట్కుపోయాయి. సవ్రణ్ తళ తళా మెరిసింది. సవ్రణ్ను ఒక తగరంలో చుటిట్ జాగర్తత్గా తన
నికక్రుకునన్ లోపలి జేబులో పెటుట్కునాన్డు కోఫీ.
కోఫీ అనాథ. గలామసీ పనులు చేసూత్వుంటాడు. బిర్టిష వారిని ఎదిరించి,
ఓడిపోకుండా గరవ్ంగా నిలబడడ్ అషాంతి తెగకు చెందినవాడు. ఈ అషాంతి రాజయ్ం నేటి ఘానా
దేశంలో కలసిపోయింది. ఆ దేశానికి యురోపియనుల్ ఇచిచ్న పేరు సవ్రణ్ తీరం, గోలడ్ కోసట్. ఇకకడ
బంగారం బాగా దొరుకుతుంది.
కోఫీ గొపప్ రైతు కుటుంబంలోనే పుటాట్డు. అతని తాతగారికి పది ఎకరాల
కోకోవా తోట ఉండేది. కొకోవా గింజలు లేకపోతే చాకెల్టుట్ అనే పదారధ్మే లేదు. అందులోనూ
ఘానా కోకోవా గింజల నాణయ్త, రుచే వేరు. నాలుగేళల్ కిర్తం కోఫీ తాతగారితో కలసి
కోకోవాతోటకి వెళిల్ అకక్డ పర్కక్నే ఉనన్ సెలయేటిలో ఆడుకునే వాడు. అపుప్డపుప్డూ తన చిటిట్
చెలల్లితో

కలసి,

తుండుతో

నీటిలో

మిల

మిలాడే

చేపలను

పటుట్కోవటానికి

పర్యతిన్సూత్ ఆడుకునేవాడు. చుటూట్ పచచ్ని అడవి. ఎనోన్ అందమైన పకుష్లు. ఎనోన్ వింత
జంతువులు. సారవంతమైన నేల, ఏ గింజా నాటాలిస్న అవసరంలేదు, వాటంతటికి అవే పడతాయి,
అవే మొలుసాత్యి, అవే పెరుగుతాయి. కానీ అకక్డకక్డా బంగారం కోసం తవివ్న కందకాలు

కోకో

కాయలు

కనిపించేవి. "మన శర్మకూ, చెమటకూ మించిన బంగారం లేనే లేదు" అనేవాడు కోఫీ తాతగారు.
అటువంటిది ఎగువన ఉనన్ ఆంగోల్ అషాంతి గోలడ్ మైనస్ లోని దురఘటనతో ఒకక్సారిగా జీవితం తిరగబడింది. అకక్డినుండి
కొటుట్కువచిచ్న వయ్రాధ్లతో కొకోవా తోట పూరిత్గా నాశనమయియ్ంది. గోలడ్ మైనస్ వాళల్తో జరిగిన పోరాటంలో తన తండిర్ మరణించాడు. తాతగారు
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నిదానసుత్డు, కోఫీని చదివించుకోవాటనికైనా కొంత డబుబ్ అవసరమని, తపప్క, అదే ఆంగోల్ అషాంతి గోలడ్ మైనసలో కూలీగా చేరాడు. సంవతస్రం కిర్తం
మైనసలో జరిగిన దురఘ్టనలో మరణించాడు.
కోఫీ అధైరయ్సుత్డేమీ కాదు, పౌరుషం కలిగిన అషాంతి తెగకు చెందినవాడు. తనలాంటి పిలల్లు ఇపుప్డు చాలా మంది గలామసీలుగా
చేసుత్నాన్రు. గలామసీ అంటే ఎకక్డపడితే అకక్డ, ఏదో విధంగా బంగారం ఉందనన్ చోట గోతులు తవివ్, ఆ మటిట్లోనుంచి వీలయినంత బంగారు
తీయటం. నాశనమైపోయిన తన తాతగారి తోటలోనే బంగారం వెతకటం మొదలుపెటాట్డు కోఫీ. ఇదివరకు ఎంతో అందంగా ఉనన్ పార్ంతం ఇపుప్డు
వందల మంది గలామసీలు చేసిన గోతులతో, గాయాలతో అసహయ్ంగా తయారయియ్ంది.
కోఫీ తెలివైనవాడు. అసలు తన తాతగారి కొకోవా తోట ఉనన్టుట్ండీ ఎందుకు నాశనమయియ్ందో తెలుసుకునాన్డు. ఆంగోల్ అషాంతి
గోలడ్ మైనస్ వారు భూగరభ్ంలోనుంచి మటిట్ని తీసి, దానిన్ పొడి చేసి, పెదద్ పెదద్ గుటట్లు చేసి, దాని మీద సైనైడ నీళుల్ జలుల్తారు. సైనైడులో బంగారం
కరుగుతుంది. ఆ బంగారంతో కలసిన సైనైడ దార్వకానిన్ టాంకులలో నింపి అందులో తుతుత్నాగం (Zinc) పలకలు పెడతారు. ఇపుప్డు సైనైడ
తుతుత్నాగానిన్ మింగి, బంగారానిన్ కకుక్తుంది. ఈ సైనైడతో కలసిన బంగారపు నీళల్ టాంకులు జాగర్తత్గా నిరిమ్ంచక పోవటంతో అవి కూలి దిగువున ఉనన్
కోకోవా తోటలనీన్ నశించిపోయాయి. ఇది తెలుసుకునన్ కోఫీ, అదే విధంగా తను కూడా బంగారం ఎందుకు తీయకూడదు అని ఆలోచించాడు. సైనైడ సీసా
ఒకటి, తుతుత్నాగం పలక ఒకటి దొంగిలించాడు. మిగిలిన గలమెసీలు పాదరసం వాడతారు, తనకి తెలివి ఎకుక్వ కదా, కోఫీ కొతత్ రకంగా
ఆలోచించాడనన్ మాట.
ఇపుప్డు ఆ సైనైడ నీళల్తోనే సవ్రణ్కు పురుడు పోసాడు. సవ్రణ్ బొదుద్గా మిల మిలా మెరిసిపోతోంది. తృపిత్గా చూసుకునాన్డు. పది
ఎకరాల కోకోవా తోట కొనేటంత విలువ ఒకక్సారిగా దొరికింది.. తన చిటిట్ చెలెల్లుకు తను తపప్ ఎవవ్రూ లేరు. ముందు చెలెల్లికి ఒక గౌను కొనాలి, ఒంటి
మీద చొకాక్ లేకుండా లేకుండా ఎంత కాలమని తిరుగుతుంది!? ఆ కొతత్ గౌను వేసుకుని అడుకోక్కుండా, దరాజ్గా రోడుడ్ పర్కక్నే అమేమ్ కబాబులు,
కెలేవెలేలు కడుపునిండా తినిపించాలి. ఆ తరువాత పఫ పఫ మిఠాయిలు ఇదద్రూ కూరుచ్ని తినాలి.
కానీ తన దగగ్ర సవ్రణ్ ఉందని ఎవరికీ తెలవకూడాదు. సవ్రణ్ని ఒక తగరంలో చుటిట్ తన నికక్రు లోపల ఎకక్డో జాగర్తత్ చేసాడు. ఇపుప్డు
సవ్రణ్ని అమామ్లి.
కోఫీ నడకలోనే కొతత్ ఉతాస్హం కనబడింది. ఇపుప్డు ఘానాలో బంగారం వాయ్పారం చేసేవాళుల్, పెటుట్బడులు పెటేట్వారూ, ఎకక్డ బడితే
అకక్డ కందకాలు తవివ్ బంగారం తియయ్టంలో ఆరితేరిన వాళుల్ చైనీసు పెటుట్బడీదారుల్.. వాళుల్ ఉండే పార్ంతం వైపు వడి వడిగా అడుగులు వెయయ్టం
మొదలుపెటాట్డు కోఫీ. ఉనన్టుట్ండి ఎవరో ఒక అపరిచితుడు నవువ్తూ దగగ్రక వచాచ్డు. కోఫీ వాలకం చూసి "బంగారం అమమ్టానికి వచాచ్వా, నాతో రా,
మంచి రేటు ఇపిప్సాత్ను" అనాన్డు. కోఫీ ఇబబ్ందిగా కళుల్ పర్కక్కి తిపిప్ ఒకక్ ఉదుటున పరుగందుకోపోయాడు. అపరిచితుడుతో పాటు కోఫీ వెనుకగా
వచిచ్న ఇంకొక వయ్కిత్ కోఫీ మెడ మీద గటిట్గా ఒక దెబబ్ వేసాడు. పడిపోతునన్ కోఫీని ముందు ఉనన్ వాడు పొటట్లో గటిట్గా తనాన్డు. చలనం లేకుండా రోడుడ్
గుంటలో పడిన కోఫీనీ ఆ ఇదద్రు వయ్కుత్లూ వెతికి సవ్రణ్ను బయటకి తీసారు. సవ్రణ్ ఆశచ్రయ్పోయింది, తనని ఇంత ఇషట్పడతరా!!! తనకి ఇంత విలువ
ఉందనన్మాట!!!.
ఆ ఇదద్రు వయ్కుత్లు ఒక చైనీసు వయ్కిత్ దగగ్రకు వెళాల్రు. అతను సవ్రణ్ను పరిశీలించాడు. "సరే, వెయియ్ చీడీ లు (ఘానా కరెనీస్ ఛీడీ) 20
గార్ముల మాదక దర్వాయ్లు ఇసాత్ను, తీసుకోండీ" అనాన్డు. కనీసం 50 గార్ముల మాదక దర్వాయ్లు కావలనాన్రు వారిదద్రూ. ఆ చైనీసు వయ్కిత్, ఒక చిరు నవువ్
విదిలిచ్, సరే ననాన్డు. సవ్రణ్ పుటిట్ మూడు గంటలైనా కాలేదు, తన విలువ ఇంతగా పెరుగుతోంది అని గరివ్ంచింది.
ఆ చైనీసు వయ్కిత్ దగగ్ర ఇంకా చాలా బంగారం ఉంది. ముందు వేసుకునన పర్ణాళిక పర్కారం సివ్టజ్రాల్ండు బయలుదేరాడు. ఘానా
రాజధాని ఆకార్ ఎయిరపోరుట్లోతనిఖీ ఎకుక్వగా ఉంటుంది, లంచం అడుగుతారు. ఎందుకొచిచ్ందీ, పర్కక్నే ఉనన్ ఐవరీ కోసట్ నుంచి వెళితే తేలిక. పర్ణాలిక
వేసుకునాన్డు. ఐవరీ కోసట్ అంటే ఏనుగుల దంతాల తీరం. సవ్రణ్ తీరానికి పర్కక్నే ఉంటుంది. పర్పంచానికి ఏనుగు దంతాల మీద ఉనన్ వాయ్మోహంతో
అకక్డి ఏనుగులను అంతరింపచేసారు. సవ్రణ్ను భదర్ంగా పెటుట్కుని రోడుడ్ మారాగ్న ఆ చైనీయుడు ఐవరీ కోసుట్లోని అబిదాజ్న చేరుకునాన్డు. అకక్డి నుండి
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సివ్టజ్రాల్ండులోని జూయ్రిక నగరం చేరుకునాన్డు. సివ్టజ్రాల్ండులోని కసట్మస్ వారితో ఏమాతర్ం ఇబబ్ంది లేదు. నవువ్తూ పలకరించారు. మీరు ఏమి
తెసుత్నాన్రు మాకనవసరం, మీకు ఏమనాన్ సౌకరాయ్లు కావాలంటే ఏరాప్టు చేసాత్మనాన్రు.
ఎంత శుభర్ంగా ఉందో జూయ్రిక నగరం అంత అందంగానూ ఉంది. మనుషలందరూ దొరబాబులలేల్ ఉనాన్రు. ఆడవాళల్ందరూ లేత
గులాబిలాల్గా ఉనాన్రు. అందరూ ఎంతో మరాయ్దసుత్లు. ఎకక్డకి వెళిల్నా నవువ్తూ పలకరింతలు. యూనియన బాంక ఆఫ సివ్టజ్రలాండ అంటే UBS
బాంకు అనిన్ దేశాలలోనూ ఉంది. ఈ బాంకుకి బిలియనల్ డాలరల్ సొముమ్ను ఇనకం టాకుస్ కటుట్కుండా అనిన్ దేశాల వాళల్కి సహాయం చేసిన ఘన చరితర్
వుంది. హాంకాంగుకు సొముమ్ బదలీ చేయించ వచుచ్. బాంకు లోపలికి వెళల్గానే సూటు బూటుతో
నిగనిగలాడుతునన్ పెదద్ మనిషి ఒకడు వచిచ్ ఆ చైనీయుడిను లోపల ఉనన్ ఒక చినన్ గదిలోకి తీసుకు వెళాల్డు.
"మిమమ్లిన్ చూసి చాలా కాలమయియ్ంది" అని పలకరించాడు. ఆ చైనీయుడు తన దగగ్ర ఉనన్ బంగారం
గురించి చెపప్బోయాడు. ఆ సివ్స పెదద్ మనిషి చేతితో వారించి "మీరు ఎకుక్వ వివరించవలసిన అవసరం
లేదు, మీలాంటి వారి కోసం మేము ఏరాప్టులతో ఎపుప్డూ సిదద్ంగానే ఉంటాము" అని ఇంకొక లేత గులాబి
బుగగ్ల వనితను పిలిచాడు. "ఈమె, మా అనుబంధ సంసథ్ సివ్స డాటా సేఫ పర్తినిధి" అని పరిచయం చేసాడు.
"హలోల్" అంటూ పరిచయం చేసుకుంది ఆ అందాల రాశి. "ఇకక్డి ఆలప్స్
కొండలలోని గుహలలో మీ బంగారం జాగర్తత్ చేసాత్ము. బంగారం ఒకక్టే కాదు, మీరు విలువైన
పెయింటింగస్, పురాతన శిలాప్లు, లేక విలువైన ఏ వసుత్వులు తెచిచ్నా మేం జాగర్తత్ చేసాత్ము. మీరు ఎలా
సంపాదించారనే విషయం గురించి ఒకక్ పర్శన్ కూడా అడగం. ఉదాహరణకు హిటల్ర నాజీలు, లక్షల మంది
యూదులను చంపి వారి బంగారానిన్, వారి పార్చీన కళాఖండాలను మాకు రైళల్లోల్ పంపించారు. మేము ఒకక్
పర్శన్ అడగకుండ దాచాము. అది మా నిజాయితీ, నిబదద్త. కాబటిట్, మీ బంగారం మా దగగ్ర చాలా
భదర్ంగా ఉంటుంది. ఘానాలో పర్భుతవ్ లెకక్ల పర్కారం ఉతప్తిత్ అయేయ్ బంగారం కంటే నాలుగు రెటుల్
మాకు చేరుతుంది, ఎవరకీ కనబడకుండా జాగర్తత్గా దాసాత్ము" అనన్ది.
చైనీయుడు ఇబబ్ందిగా నవావ్డు. "ఓ, మీకు ఇంకా కొనిన్ విషయాలు వివరించాలి.
మీరు ఘానా నుంచి తెచిచ్న బంగారం 90% శాతం నాణయ్త ఉంటుంది. మేము 99.99% నాణయ్త
వచేచ్లాగా శుభర్పరచి ఇసాత్ము. మీకు డబుబ్ అవసరమైతే, ఎకక్డికైనా ఇదిగో, ఈ బాంకు దావ్రా
పంపిసాత్ము. కాకపోతే, మీరు ఏదో ఒక సంసథ్ మీద ఒక బిలుల్ సృషిట్ంచి మాకు పంపండి. పర్ంపంచంలోని
బంగారం అంతా భారత దేశం చేరుతుంది. అకక్డకి పంపిణీ పదద్తులు మాకు పరిచయమే, ఆ విషయాలు
మేము చూసుకుంటాము. మీ డబుబ్ మీకు కావాలిస్న చోటుకు పంపిసాత్ము" అనన్ది.
చైనీయిడు సంతోషించాడు. ఆ లేత గులాబీ బుగగ్ల వనితకి సవ్రణ్ని సంతోషంగా
అందించాడు. "ఈ సారి మీరు వచేచ్టపుప్డు ఘానాలోని ఆషాంతి వారి పురాతన శిలాప్లు, బొమమ్లూ,
అలాగే ఆ పర్కక్ దేశమైన మాలీ వారి పురాతన వసుత్వులూ ఎమనాన్ ఉంటే అవి కూడా తీసుకురండి, ఆ
అభిరుచి ఉనన్వాళుల్ ఇపుప్డు చాలా మంది ఉనాన్రు" అని చెపిప్ంది.
—————————
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సవ్రణ్ సవ్చచ్ంగా తయారయియ్ంది. తనకు ఎంత విలువ లేకపోతే ఇంత జాగర్తత్గా చూసుకుంటారూ, అని మురిసిపోయింది. ఇక
ముందు రోజులలో తన విలువ ఇంకా ఎంత పెరుగుతుందో అని ఊహించుకుని, కొంత దరప్ం కూడా పర్కటించింది. పైగా తన మీద సివ్స ముదర్ కూడా
పడింది.
లేత గులాబీ బుగగ్ల వనిత ఒక రోజున సవ్రణ్ను దుబాయ తీసుకు వెళిల్ంది. ఎయిరపోరుట్లోనే ముందు ఏరాప్టు చేసుకునన్ చోట ఒక
భారతీయ యువకుడు కనిపించాడు. అతను తనకు ఉనన్ హాండ బాగను కొంచెంగా జిప తీసి అందులో పైన కపిప్న తన బటట్లను జరిపి, ఒక దేముడి
విగర్హాం తలను చూపించాదు. మూడు రోజుల కిర్తమే పురాతన దేవాలయంలోనుంచి తలని మొండెం మీదనుండి పగలుకొటిట్ తీసుకు వచాచ్నని చెపాప్డు.
అందరూ ఆ దేవాలయం వెయియ్ సంవతస్రాల కిర్తము కటిట్ంది అని చెపుతారు కాబటిట్ ఈ దేముడి తల కూడా వెయియ్ సంవతస్రాల నాటిది అని
వివరించాడు.
ఆ లేత గులాబీ బుగగ్ల వనిత సంతోషించింది, "నువువ్, ఏజెంటుగా బాగా పని చేసుత్నాన్వు. ఈ సారి మొండెం కూడా తీసుకువచేచ్
ఏరాప్టుల్ చూడు, ముకక్లుగా చేసి అయినా తీసుకురా. ఆ దేముడి ముకక్లను అతికించే పనిని మేం చూసుకుంటాం" అని చెపిప్ సవ్రణ్ను అతనికి అందించి
ఆ బాగును తను బరువుగా మోసుకుంటూ వెళిల్పొయింది.
ఆ భారతీయ యువకుడు ఊహలలో తేలిపోసాగాడు. భారత దేశంలోని విమానాశర్యాలలో కసట్ంస వాళుల్ ఏమి తీసుకువసుత్నాన్రో
కనేన్సి ఉంచుతారు. ఏమి తీసుకు వెళుతునాన్రో పెదద్ పటిట్ంచుకోరు. భారతీయులకి కూడా కొతత్ దేముళుల్, కొతత్ గుడులూ కావాలి, పటిట్ంచుకోని గుళుల్ ఎనోన్
ఉనాన్యి. ఇలా పది సారుల్ కషట్ పడితే వచిచ్న బంగారంతో పెదద్ వాయ్పారమే చెయయ్ వచుచ్, నీరవ మోడీ అంత గొపప్వాడిగా అయిపోవచుచ్. కాని ఇపుప్డు
చికక్లాల్ సవ్రణ్ని జాగర్తత్గా తీసుకు వెళాల్లి. అతను తెలివి తకుక్వ వాడేమీ కాదు. ముందే పథకం వేసుకుని పాత సెల ఫోనులు తెచుచ్కునాన్డు. ఒకటి బాగా
పాతది. బాతూర్ముకి వెళిల్ ఆ పాత సెల ఫోనులోని బాటారీ తీసి, సివ్స ముదర్తో ఉనన్ బంగారం బిసెక్ట, సవ్రణ్ను ఆ బాటరీ పెటేట్ చోట పెటాట్డు. కసట్ంస
వాడు అడిగితే తన దగగ్ర ఉనన్ కొతత్ సెల ఫోనుకి డబుబ్లు కటిట్, రెండోది పాతదని చెపప్వచుచ్.
సవ్రణ్ గరివ్ంచింది. తనకోసం ఈ మనుషులు ఎంత కషట్బడుతునాన్రు, ఎంత జాగర్తత్ పడుతునాన్రు!!!
——————
సుందరాచారిగారికి సేఠ దగగ్ర నుండి కబురు వచిచ్ంది. నలభై ఏళల్ వయసులో అరవై ఏళల్ వాడిలాగా మంచాన పడి తెగ
దగుగ్తునాన్డు. ఎవరో రాజకీయ నాయకుడు కొడుకుకీ, వాయ్పారవేతత్ కూతురుకీ సంబంధం కుదిరిందంట. పెళిల్ కూతురు ఆభరణాల కోసం ఆరడ్రు
వచిచ్ందట. సేఠ ఈ సారి ముందుగానే అడావ్నుస్ డబుబ్లు పంపాడు. తన పనితనం ఉనన్ సవ్రణ్కారుడు ఇంకొకడు లేడు, తనతోనే చేయించాలిని అని ఆరడ్రు
ఇచిచ్న వాళుల్ చెపాప్రట. ఆరోగయ్ం ఇపప్టికే చెడిపోయింది, ఇంక పని లోకి రానని చెపప్బోయాడు. ఇంతలో కాలేజీ ఫీజుకి డబుబ్లడిగిన కొడుకు
గురుత్కొచాచ్డు. ఇంటిలో అనీన్ నిండుకునాన్యి అని నసుగుతూ, అపుప్డపుప్డూ దెపిప్ పొడుసుత్నన్ భారయ్ ఎదురుగా తచాచ్డుతూ కనబడింది. తపప్లేదు,
డబుబ్ పుచుచ్కుని భారయ్ కిచిచ్, ఉబబ్సం దగుగ్తో బయలుదేరాడు.
సుందరాచారిగారికి వయసు నలభై అయినా, ముపైప్ ఐదు సంవతస్రాల వృతిత్ అనుభవం ఉంది. తనకి ఊహ తెలిసినపప్టి నుంచి కుల
వృతిత్లోనే ఉనాన్డు. చినన్తనంలో బంగారం కరిగించి పోతపోసేటపుప్డు కాలిన గాయాలు. ఆ తరువాత ఎపుప్డో నైటిర్క ఆసిడ పడి చేతులు కాలిన
గాయాలు. ఇపుప్డు సిలికోసిస అంటూ ఉబబ్సంతో కూడిన దగుగ్. సోలడ్రింగ గనున్తో నగిషీలు చెకిక్ అమరేచ్టపుప్డు కళల్కు తగిలే వేడితో అపుప్డే వచిచ్న
కాటరాకుట్.. ఒక కనున్కి ఆపరేషన చేయించుకోవాలి. నీరసంగా ఉందంటే డాకట్రు లెడ పాయిజినింగనాన్డు. అయినా సరే కుల వృతిత్, వెళాల్లి తపప్దు. తన
కొడుకుని కులవృతిత్ని తపిప్ంచి చదివించాలని నిరణ్యించింది తనే కదా, మరి తపప్దు ఫీజు కటట్టానికి తను శర్మపడాలిస్ందే, జీవితానికి ఉనన్ బాధయ్తలను
నెరవేరాచ్లి మరి.
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సుందరాచారిగారు వెళిల్ సవ్రణ్ను పటుట్కునాన్రు. పర్కక్నే ఉనన్ రాగిణిని కూడా పటుట్కునాన్రు. సవ్రణ్కు కొంత ఏవగింత కలిగింది. ఇపుప్డు
రాగిణిని తనతో కలుపుతారా ఏమిటి? తకుక్వ జాతిది. రాగిణి కూడా గమనించింది, "మీ అంత కాకపోయినా, మేము పుటట్టానికి కూడా బోలెడు
అకృతాయ్లు జరిగాయి. అయినా మా లాంటి తకుక్వ జాతి వాళుల్ లేక పోతే, మీలాంటి ఎకుక్వ జాతి గల వాళల్కి నిలబడగలిగే బలం ఉంటుందా?" అని
పర్శిన్ంచింది. తన విలువ ఎపప్టికీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ ఇలా తకుక్వ జాతి వాటితో కలిసేత్ ఎలా అని అనుకుంది సవ్రణ్. కానీ, తపప్దు ఎం చేసాత్ం,
అని సరి పెటుట్కుంది. ఇంతలో సేఠ సుందరాచారిగారి దగగ్రకి ఒక పెదద్ రతాన్నిన్, ఇంకొనిన్ మణులనూ తీసుకు వచాచ్డు. సవ్రణ్ సంబర పడిపోయింది. తన
కనాన్ ఎనోన్ మెరుపులు గలది రతన్, తన కనాన్ పెదద్ జాతి. తన కంటే గొపప్ వాళల్తో సేన్హం. తన విలువ ఇంకా ఎంత పెరుగుతుందో, సంతోషించింది
సవ్రణ్.
సుందరాచారిగారు సవ్రణ్ను ఎంతో అందమైన హారంగా మారాచ్రు. జాతి రతాన్నిన్ పతకంలో అమరాచ్డు. చుటూట్ రకరకాల మణులని
పొదిగారు. ఆ తరువాత హేమను పటుట్కుని మాచింగ గాజులు చేసాడు. కాంచనను పటుట్కుని అరవంకీలు చేసాడు. దీపిత్ని పటుట్కుని పాపిటి శీరను చేసాడు.
కనకం పాత బంగారం కలిగిన వడాడ్ణం. కనకానిన్ తిరిగి పోతపోసి, కొతత్ డిజైను వడాడ్ణం ఆ మాచింగ సెటుట్కు సరిపడా చేశారు.
సేఠ వచాచ్డు. సుందరాచారిగారు ఆభరణాలు అనిన్టినీ తన ఎదురుగా ఉనన్ టేబిల పైన పెటాట్రు. సుందరాచారిగారు తన పనితనానికి
తనే మెచుచ్కోకుండా ఉండలేకపోయారు. సంతృపిత్. ఇంతలో సుందరాచారిగారి నుదుట మీదనుండి ఒక చెమట బొటుట్ సవ్రణ్ మీద పడి, రతన్ మీదకు
చిందింది. సేఠకి పటట్రాని కోపం వచిచ్ంది. సేఠ గబ గబా ఒక మసిల్న గుడడ్ తీసుకుని చూపుడు వేలుకి చుటిట్ జాగర్తత్గా, సుతారంగా తుడిచాడు.
సుందరాచారిగారి వంక కొరకొరా చూసి, కొంత డబుబ్లు ఇచిచ్, మిగిలన డబుబ్లు ఆరడ్రు ఇచిచ్నవాళుల్ పూరిత్గా డబుబ్లు చెలిల్ంచిన తరువాత ఇసాత్నని
చెపిప్, ఇక వెళల్మనాన్డు. ఆ మిగిలిన డబుబ్ రాదని సుందరాచారిగారికి తెలుసు.
సేఠ ఆభరణాలనిన్టినీ తీసుకుని షో కేసులో చకక్గా యువతి బొమమ్కి అమరాచ్డు. "అమమ్కానికి కాదు", అని చినన్ అక్షరాలతో ఒక
కాగితానిన్ షోకేస అదాద్నికి కిర్ందగా అతికించాడు. ధర అడిగిన వాళల్ హోదాని గమనించి తన దగగ్రకి పంపమని సేలస్ వాళల్ందరికీ చెపాప్డు సేఠ.
ఎలుల్ండి బంగారం కొనుకోక్వటానికి మంచి రోజు. ఈవేళే వసుత్వులు ఎంచుకుని పకక్న పెటిట్సేత్, ఎలుల్ండి డబుబ్ కటిట్ తీసుకు వెళల్వచుచ్.
తండోపతండాలుగా జనం వసుత్నాన్రు. ఇరుకు ఇరుకుగా, తొకిక్డి తొకిక్డిగా తయారయియ్ంది దుకాణం. సెకూయ్రిటీ వాళల్ని చాలా మందిని పెటాట్డు సేఠ.
సెకూయ్రిటీ వాళల్ మీద నమమ్కం లేక, వాళల్ మీద అజమాయిషికీ తన కుటుంబంలోని వాళల్ందరినీ నియమించాడు. తన కుటుంబలోని వాళల్ మీద కూడా
సేఠకు నమమ్కం లేదు, వాళల్ందరినీ సెకూయ్రిటీ కెమేరాలాలో గమనిసుత్నాన్డు సేఠ.
వచిచ్న వాళల్ందరి కళూల్ సవ్రణ్ మీదే. ఆశగా, ఆబగా ఆతర్ంగా అందరూ ఆ బంగారపు సెటుట్నే చూసుత్నాన్రు. సవ్రణ్కు బోలెడు గరవ్ం
కలిగింది. తన విలువ ఇంతా అనుకుంది. ఇంతలోనే అనుమానం వచిచ్ంది, తనకి ఇంత విలువ ఎందుకు ఇసుత్నాన్రు? తనని ఈ మనుషులు తినలేరు.
తనని ధరించినా ధరించక పోయినా వీళల్ జీవతం కొనసాగుతుంది. వేరే జీవకోటికి దేనికీ తన అవసరం లేదు? మరి ఎందుకు తన విలువ అంతగా
పెరిగింది? ఏదయితేనేం, తన విలువ పెరిగింది.
ఇంతలో గాజులలో ఉనన్ హేమ మాట కలిపింది. నేను పపువా నూయ్గినీ నుండి వచాచ్. అకక్డ నాకు పాదరసంతో పురుడు పోసారు. ఆ
పాదర రసం వయ్రాధ్లతో ఇపప్టికీ ఊళల్కు ఊళుల్ పాడుపడాడ్యి. అయితేనేం, ఇకక్డ
మనకెంత విలువో" అనన్ది.
అది వింటూనే అరవంకీలలో ఉనన్ కాంచన అనన్ది, "అవునా, నేను
గయానా నుండి వచాచ్ను. అకక్డ మాకు కూడా సైనైడతోనే పురుడు పోసాత్రు. అకక్డ కటిట్న
సైనైడ టాంకు కూలి, పర్కక్న ఉనన్ నదిలోకి టనున్లకు టనున్ల సైనైడ తో కలసిన వయ్రాథ్లు
నదిలోకి పడింది. ఆ నది మొతత్ం చచిచ్పోయింది, ఆ నది పర్కక్న ఉండే మనుషులందరూ
ఊళుల్ వదిలేసి పోయారు”.
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పాపిటి శీరలోని దీపిత్ అందుకుంది, "నేను ఫిలిపీప్నస్ నుండి వచాచ్ను. అకక్డ నాకు పురుడు పొయయ్టం కోసం గుటట్లు గుటట్లుగా
పోసిన మటిట్ వరాష్లకు కూలి, ఊరు, ఊరే మునిగిపోయింది”.
వడాడ్ణంలోని పాత బంగారం కనకం అనన్ది "నేను పుటిట్నపుప్డు కూడా బోలెడు అకృతాయ్లు జరిగాయి. ఇంకా కొతత్ కొతత్ తంతులు
కూడా చాలా చూసాను. ననున్ వడాడ్ణంగా దాచిపెటిట్న పెదాద్విడ మొనన్టికి మొనన్ మంచం పటిట్తే, ఆవిడ పిలల్లు ఆవిడ చికితస్ కోసం పెటిట్న శర్దద్ కంటే,
ననున్ ఎలా పంచుకోవాలో అని పేచీలు పెటుట్కునన్ తంతు గొపప్ది. ఆవిడ ఊపిరి చలాల్రక ముందే నాకోసం కొటుట్కుని, మాటలు లేకుండా విడిపోయారు.
ఇలాంటి తంతులు మీరు కూడా చూసాత్రు"
"భలే, భలే, ఏదైతేనేం, మనకి బోలెడు విలువ” అనన్ది సవ్రణ్,
అపప్టి దాకా హారంలోని పతకంలో ఉండి ధగ, ధగా మెరుసుత్నన్ రతన్,
ఇంక ఉగగ్పటుట్కోలేక, హూంకరించింది. “ఏం, ఈ మాతార్నికేనా మీకింత పొగరు? నేను
ఆఫిర్కా లోని సియెఱఱ్ లియోనీ నుండి వచాచ్ను. మా జాతికే “Blood Diamonds" అంటే
రకత్పు రతాన్లు అని పేరు. మా చరితర్ గురించి సినిమాలే తీసారు. మా కోసం ఫోడే శాంకో
అనేవాడు “Revolutionary United Front" అనే విపల్వ సంసథ్ను సాథ్పించి, ఊళల్కు
ఊళల్ను తగలబెటిట్, వేలకు వేలమందిని చంపాడు. తొమిమ్ది, పదేళల్ ఉనన్ పిలల్లు వాళల్
నాయినమమ్ల దగగ్ర రాతిర్ కథలు చెపిప్ంచుకుంటూ నిదర్బుచేచ్ వేళల్లోల్ దాడులు చేసి, ఆ పిలల్ల
ఎదుటనే పెదద్వాళల్ మీద పెటోర్లు పోసి నిపుప్ అంటించి, ఆ పిలల్ల ఎదుటనే ఆడవాళల్ను చెరిచి,
ఆ పిలల్లనే బాల సైనికులుగా తయారు చేసి, అకక్డి గనులోల్నుంచి ననున్ తీసారు. ఫోడే శాంకో
ఆ బాల సైనికులకి కోటా కూడా పెటాట్డు, ఎంత మంది ముంజేతులు బర్తికి ఉండగానే
మొండి కతుత్లతో నరికి ఎవరెకుక్వ తీసుకు వసేత్, వాళల్కి సైనయ్ంలో పొర్మోషనుల్. మా రతాన్ల
కోసం ఎనిన్ వేల గోనె సంచులు ముంజేతులతో నింపారో! మా రతాన్లనిన్ంటినీ ఫోడే శాంకో
తన సేన్హితుడు, పర్కక్నునన్ లైబీరియా దేశాధినేత ఛారెల్స టైలరుకిసేత్, ఎనోన్ ఆయుధాలు
ఇచేచ్వాడు. ఎంతమందో గొపప్ గొపప్ వాళుల్, మతాధిపతులు, వాయ్పారవేతత్లు, సినిమా
పర్ముఖులూ, మాధక దర్వాయ్ల వాయ్పారసుత్లూ, దేశ దేశాల మంతుర్లు, బెలిజ్యం వజార్ల
వాయ్పారులూ అందరూ మా కోసం పర్తేయ్కంగా విమానాలు వేసుకు వచేచ్వారు. అంతెందుకు,
మా పాత తరం రతాన్ల కోసం ఎనోన్ యుదాధ్లు జరిగి, ఎనోన్ కోటల్ మంది సైనికులు
మరణించారు, ఎనోన్ రాజాయ్లు కూలినాయి. అదీ విలువ అంటే. సవ్రాణ్, నీ సాథ్యి నాకు
ఊతంగా పటుట్కుని నిలబడటమే, కానీ నా సాథ్యీ ఏమిటో తెలుసా? రాజుల కిరీటాలలో, రాణుల కిరీటాలలో ఉండి వాళల్ తలపై ఎకిక్ కూరుచ్ంటాను.
తెలుసుకో"
సవ్రణ్కి రోషం వచిచ్ంది, "ఏం, మా జాతి వాళల్ చరితర్ మీ జాతి వాళల్కంటే తకుక్వ కాదు. మా విలువ ఎపప్టికీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది,
ఏమనుకునాన్వో" అనన్ది.
రతన్ నవివ్ంది. "విలువు మీకు కాదు, నాకు కాదు. మనం జీవ కోటికి పటిట్ంచిన క్షయ, ఈ మనుషల వాయ్మోహానికి అక్షయ. ఈ
మనుషులకి వాయ్మోహమే లేకపోతే, మనకి విలువ లేదు. ఎనిన్ ఎకుక్వ అకృతాయ్లు ఉంటే, వారి నాయకులకి అంత విలువ. ఆ అకృతాయ్ల విలువలే మనకి
ఆపాదిసాత్రు. పిలిల్ కళుల్ మూసుకుని పాలు తాగుతూ తనని ఎవరూ చూడటంలేదు కాబటిట్ దొంగ పనేమి చేయలేదు అని అనుకుంటుంది. అలాగే, ఈ
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బంగారపు కొటుట్లకు ఎగబడే మనుషలందరకీ, మనం తళ తళా కనబడితే కలిగే వాయ్మోహం విలువలు. అవే విలువలు, వాళుల్ వాళల్ దేముళల్కి కూడా
ఆపాదించి వజర్ కిరీటాలు చేయించి, మనలని ఆ దేముళల్ తలకెకిక్ంచుతారు. బాబాలకు సింహాసనాలూ చేయించుతారు. తెలుసుకో" అనన్ది రతన్.
మనుషులందరూ ఆ బంగారపు కొటోల్ తోసుకుంటూ ఆ షోకేసులో ఉనన్వాటిని ఆశగా, ఆబగా, ఆతర్ంగా చూసూత్నే వునాన్రు.
మెరుపులని మెచుచ్కుంటునాన్రు కానీ కళుల్ మూసుకుని పాలు తాగే పిలిల్లాగా, వెనుక జరిగిన అకృతాయ్లతో తమకు సంబంధం లేదు అనుకుంటునాన్రు. ఆ
ఆలోచనే వదద్నుకుంటునాన్రు. ఇపుప్డు కొనకపోతే రేపు పెరిగిపొతుంది, పెరిగిపోతుంది అని విలువలని ఆపాదించుకుంటునాన్రు.
PPP

అటు ఇటు కానీ..

పదామ్వతి ది కరల్

రామారావు తన కూతురి పెళిళ్ కుదిరిన సందరాభ్న బంధువులిన్, సేన్హితులిన్ సవ్యంగా శుభలేఖలు ఇచిచ్ పిలవడానికి ఓ
ఆదివారంనాడు విశాఖపటన్ం వచాచ్డు.

తన బంధువులందరికి శుభలేఖలు ఇచిచ్న తరావ్త, తన ఆపత్మితుర్లిదద్రీన్ కలసి పెళిళ్కి పిలవడానికి

బయలుదేరాడు.
రామారావు ఆపత్మితుర్లలో ఒకడైన కిర్షణ్మూరిత్ బాగా ధనవంతుడు. అతను చినన్పప్టినుండి డబుబ్లోనే పుటిట్ డబుబ్లోనే పెరిగి
పెదద్వాడయాయ్డు. తండిర్నుండి వారసతవ్ంగా వచిచ్న వాయ్పారానిన్ బాగా అభివృదిధ్పరచి తన హయాంలో మరికొనిన్ పరిశర్మలు కూడా నెలకొలాప్డు.
నగరంలో పర్ముఖులైన పారిశార్మికవేతత్లోల్ ఒకడైనాడు. బాగా డబుబ్ గడించడంతో పాటు రాజకీయంగా బాగా పలుకుబడి కూడా సంపాదించుకునాన్డు.
కిర్షణ్మూరిత్ ఉండే బంగళా మంచి పోషఏరియాలో ఉంది.
ఇంకో సేన్హితుడైన రాజారావు పరిసిథ్తి ఇందుకు పూరిత్గా విరుదధ్ం. రాజారావు మధయ్తరగతి కనాన్ ఓ మెటుట్ దిగువున ఉనాన్డు.
నగరంలో ఓ మూల విసిరేసినటుల్ ఉనన్ పార్ంతంలో ఉంటునాన్డు. చదువు సరిగాగ్ అబబ్కపోవడంతోపాటు ఆరిథ్క ఇబబ్ందులు తోడై చదువు సగంలో ఆపేసి
ఓ కరామ్గారంలో చినన్ ఉదోయ్గంలో కుదురుకునాన్డు. పెదద్గా ఎదుగూ బొదుగూలేని జీతంతో జీవితానిన్ నెటుట్కొసుత్నాన్డు.

తండిర్ చేసిన అపుప్లు

తీరచ్డంతోపాటు ఇంటి బాధయ్తలనీన్ నెతిత్న పడటంతో ఆరిథ్కంగా బాగా చితికిపోయాడు రాజారావు. కిర్షణ్మూరిత్, రాజారావు ఇదద్రూ కూడా రామారావుకి
బాలయ్సేన్హితులు, చినన్పప్టినుండి కలసి చదువుకునాన్రు.
అయితే రామారావు వాళిళ్దద్రికీ భినన్ంగా మధయ్తరగతికి చెందినవాడు. అటు ఆరిథ్కంగా బాగా పైమెటుట్ మీదునన్ కిర్షణ్మూరిత్తోను,
బాగా చితికిపోయి ఆరిథ్కంగా అటట్డుగువరాగ్నికి పర్తినిధిగా ఉనన్ రాజారావుతోను ఒకేసమయంలో సేన్హబంధం నెరపగలుగుతునాన్డు రామారావు.
రామారావు సూక్లటీచరగా ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ మధయ్తరగతికి చెందినవాడు. తండిర్ అపప్చెపిప్న బాధయ్తలనీన్ తీరాక, ఉనన్ ఒకక్గానొకక్
కూతురికి పెళిళ్సంబంధాలు చూడగా, చూడగా చివరికి ఈ సంబంధం కుదిరింది. అసలు చాలా సంబంధాలు కటాన్లవదద్ తపిప్పోయాయి. ఇపుప్డు
కుదిరిన సంబంధమైనా కటన్ంలేదుగానీ, లాంఛనాలు, ఇతరతార్ కలిపి తనకు తలకి మించిన భారమైనా ఒపుప్కోక తపప్లేదు రామారావుకి. మగపెళిళ్వారి
కోరిక మేరకు ఘనంగా పెళిళ్ ఏరాప్టుల్ చేసాత్నని కూడా ఒపుప్కునాన్డు. ఎందుకంటే కటన్ంలేని సంబంధం దొరకడమే గొపప్! పైగా అబాబ్యి మంచి
ఉదోయ్గసుత్డు.

వాళళ్ కుటుంబంకూడా మంచి సంపర్దాయమైన కుటుంబం.

అందుకే అపుప్చేసైనా సరే కూతురిన్ అతత్వారింటికి పంపాలని

నిరణ్యించుకునాన్డు రామారావు.
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చాలా రోజులనుండి తన సేన్హితులను కలవడానికి కుదరలేదు రామారావుకి. పెళిళ్కి పిలవటంతో పాటు వాళళ్తో సరదగా ఓ పూట
గడపాలని కూడా రామారావు ఆశ.
ముందుగా ఎవరింటికి వెళదామా అని ఓ క్షణం అలోచించి ముందు కిర్షణ్మూరిత్ ఇంటికే వెళాళ్లని నిరణ్యించుకునాన్డు. అతను
అలాగనుకోవడానికి కారణం ఉంది. అపప్టికే భోజనాల వేళైంది. కిర్షణ్మూరిత్ ఇంటోల్ అయితే హాయిగా భోజనం చేసి కొదిద్సేపు విశార్ంతి తీసుకోవచుచ్.
అదే రాజారావు ఇంటికెళేత్ అతనికి తన రాక ఇబబ్ంది కలిగించవచుచ్. అంతేకాక అతని ఇలుల్ ఇరుకు కూడాను. అందుకే వెంటనే సెల తీసి కిర్షణ్మూరిత్కి ఫోన
చేసాడు. కొదిద్సేపటోల్ అతను ఫోన ఎతత్గానే, "హలోల్! కిర్షణ్మూరిత్!! నేను రా, రామారావుని. మీ ఇంటికి ఇపుప్డు వసుత్నాన్ను. మొనన్ నీకు చెపాప్ను కదా,
మా అమామ్యి పెళిళ్ కుదిరిందని.

వచేచ్ నెల పదకొండో తారిఖునే పెళిళ్ ముహూరత్ం నిశచ్యమైంది.

నీకు పెళిళ్ పతిర్క ఇవవ్డానికి వసుత్నాన్ను!

నువివ్ంటోల్నే ఉనాన్వు కదా? " అనాన్డు రామారావు.
"ఆఁ…నేను ఇంటోల్నే ఉనాన్ను, గాని ఇపుప్డే వాయ్పార సంబంధమైన అరెజ్ంట పనొకటి తగిలింది. బయటకి వెళుతునాన్ను. నా పని
పూరత్వడానికి ఓ రెండుమూడు గంటలు పటట్వచుచ్. మనం కలుసుకోవడం కుదరదేమో? పోనీ ఇంటికొచిచ్ శుభలేఖ ఇచిచ్వెళుళ్." అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.
రామారావు నొచుచ్కొని, "అదేంటిరా! శుభలేఖ ఇవవ్డమని కాదుకానీ, నీతో కొదిద్సేపు గడపాలని కూడా అనుకునాన్ రా!" అనాన్డు.
"అయితే నాకిపుప్డు టైం లేదు. ఒక పని చెయియ్! నువువ్ సాయంకాలం ఐదుగంటలకి రా! మనం తీరుబడిగా కబురుల్ చెపుప్కుందాం."
అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.
"అలాగేలేరా! ఈలోపున నా పని పూరిత్చేసుకు వసాత్ను." అంటూ రామారావు ఫోన కట చేసాడు. 'ఇపుప్డేంటి చేయడం? హోటలకెళిళ్
భోజనం చేసి రాజారావింటికి వెళళ్డమా లేక ముందు అతనింటికే వెళిళ్ రావడమా?' అనే అలోచనలో పడాడ్డు రామారావు.
బయట హోటలలో భోజనం చేసి రాజారావింటికి వెళేత్ అతను నొచుచ్కుంటాడేమోననన్ భయం. చివరికి రాజారావింటికే వెళళ్డానికి
నిశచ్యించుకొని ఆటో మాటాల్డుకునాన్డు రామారావు.
ఆ ఇరుకుసందులోకి ఆటో వెళళ్లేకపోవడంతో వీధిమొదలులోనే అపించి రాజారావింటివైపు నడుచుకొని వెళాళ్డు రామారావు. ఇంటోల్
ఉనాన్డో, లేడో అని సందేహిసూత్నే తలుపు తటాట్డు.

కొదిద్సేపటోల్నే తలుపు తెరిచి చూసిన రాజారావు రామారావుని చూసి సంభర్మాశాచ్రాయ్లకి

గురయాయ్డు.
"అరే!

ఏంటి, రామారావూ ఈ ఆకసిమ్క దరశ్నం?" అని రామారావుని ఆపాయ్యంగా ఆలింగనం చేసుకునాన్డు.

రాజారావు

ఆపాయ్యతకి తబిబ్బబ్యాయ్డు రామారావు.
రాజారావు వెంట ఇంటోల్కి నడిచాడు. ఓ రెండు గదులు, ఓ వంటిలుల్ ఉనన్ చినన్ ఇలల్ది. ఓ గదిలో మంచంపైన పడుకుక్నన్ రాజారావు
తండిర్ ఉండుండి దగుగ్తునాన్డు. ముందు గదిలో ఒకేఒక కురీచ్ ఉంది.
"నువువ్ కూరోచ్రా!" అంటూ రాజారావు నేలపై చతకిలబడాడ్డు. రామారావు ఇబబ్ందిగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. ఈ లోపున రాజారావు
భారయ్ సరిత మంచినీళుళ్ పటుట్కొచిచ్ రామారావుని పలకరించింది, "అనన్యయ్గారూ! బాగునాన్రా? అందరూ కులాశానా! వదినని తీసుకురాలేదేమీ?"
"ఆఁ...కులాసాయే! అమామ్యి పెళిళ్ పనులోల్ తను మునిగి ఉంది, అందుకే రాలేకపోయింది."అనాన్డు రామారావు మంచినీళుళ్
అందుకుంటూ.
"అమామ్యి పెళిళ్ కుదిరందని తెలిసి చాలా సంతోషించాము. ఏం చేసుత్నాన్డు కాబోయే అలుల్డు?" అని అడిగాడు రాజారావు.
రామారావు వివరాలు చెపాప్డు. అనీన్ వినన్ రాజారావు, అతని భారయ్ సరిత చాలా సంతోషించారు. రామారావు పెళిళ్ శుభలేఖ అందజేసి
పెళిళ్కి అందరీన్ రమమ్ని మరిమరీ అహావ్నించాడు.
"అనన్యయ్గారూ! కాళుళ్ చేతులు కడుకొక్ని రండి, భోజనం చేదుద్రు గాని!" అంది సరిత.
"నేను వసుత్నన్పుప్డు హోటలోల్ భోజనం చేసే వచాచ్ను." వాళళ్ని ఇబబ్ంది పెటట్లేక అబదధ్ం ఆడాడు రామారావు.
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"ఊరోక్రా! నువువ్ అబదధ్ం చెపుత్నాన్వని నీ మొహమే చెపోత్ంది. పైగా బాగా ఎండలో తిరిగి వచాచ్వు. మొహమామ్టాలేమీ పెటుట్కోకు.
మేము నీకు పరాయి వాళళ్మేమీ కాదు." అనాన్డు రాజారావు.
ఇక తపప్లేదు రామారావుకి. వాళిళ్దద్రూ కాళుళ్ చేతులు కడుకొక్ని వచేచ్సరికి సరిత సేన్హితులిదద్రికీ భోజనం వడిడ్ంచింది. ఇదద్రూ
కబురుల్ చెపుప్కుంటూ భోజనం చేసారు.

వాళళ్ ఆపాయ్యతవలల్ అతి సామానయ్ంగా ఉనాన్ భోజనం చాలా రుచికరంగా అనిపించింది రామారావుకి.

చినన్నాటి కబురుల్ చెపుప్కుంటుంటే వాళళ్కి సమయమే తెలీలేదు.
"అవునూ! ఏరీ, మీ వాడు శీర్ధర, మీ అమామ్యి రమయ్ ఎకక్డా కనిపించడంలేదు. ఇంతకీ ఏంటి చేసుత్నాన్డు శీర్ధర? అమామ్యికేమైనా
పెళిళ్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్రా?" అడిగాడు రామారావు.
"అబాబ్యిని చదువు మానిపించేసాను. అంతంత కాలేజీ ఫీసలంటే మాటలా? నా వలల్కాదు భరించడం. నా తాహతుకు మించినదని
చదువు మానిపించి మెకానిక షెడోల్ పనికి కుదిరాచ్ను. అలాగే అమామ్యి కూడా కుటుల్, అలిల్కలు నేరుచ్కుంది కదా, వీధి చివర టైలరషాపులో పని చేసోత్ంది.
వాళిళ్దద్రు చేతికి పూరిత్గా అందివసేత్ నాకు కొంచెం ఊరట లభిసుత్ంది. డబుబ్లు కూడగటుట్కునాన్క అమామ్యి పెళిళ్ చేయొచుచ్నని ఆశ." అనాన్డు
రాజారావు.
"అయోయ్! అపుప్డే వాళిళ్దద్రినీ పనులోల్ పెటేట్సావా? ఎంత వయసు వాళళ్కని? ఇదద్రీన్ పైచదువులు చదివిసేత్ మంచి ఉదోయ్గాలు
వసాత్యికదా?" అనాన్డు రామారావు.
"ఎంత చదివినా ఉదోయ్గాలు మాలాంటి వాళళ్కి గగన కుసుమాలే కదా? పైగా కాలేజి చదువులకి వేలకి వేలు కటాట్లి. అయిదు వేలు
కాలేజీ ఫీస. అమోమ్! అంతడబుబ్లు భరించడం నావలల్ కాదు. అందుకే పనిలో పెటాట్ను. ఏదో ఒక సంపాదన ఉంటే చాలు. వాడి బతుకు వాడు
బతుకుతాడు. అలాగే ఏదో గంతకు తగగ్ బొంత నిచిచ్ అమామ్యి పెళిళ్ కూడా చేయలేకపోను." అనాన్డు రాజారావు.
రాజారావుని తండిర్ని ఓ సారి పలకరించాడు రామారావు.
"నానన్గారి ఆరోగయ్ం ఎలా ఉంది? మంచి డాకట్రకెవరికైనా చూపించలేకపోయావా?" అనాన్డు రామారావు.
"ఏం చెపప్మంటావురా?

ఎంతమంది డాకట్రల్కి చూపించినా అలాగే ఉంది.

డబుబ్కి డబుబ్ అయిపోతోంది.

కాని ఆరోగయ్ం

నెమమ్దించడం లేదు. నెలకి నానన్గారి మందులకే ఓ రెండు వేలవుతుంది తెలుసా?” నిసస్హాయంగా అనాన్డు రాజారావు.
అతని పరిసిథ్తికి జాలిపడాడ్డు రామారావు. అతనికి ఏవిధమైన సహాయం తను చేలేకపోతునన్ందుకు కాసత్ బాధపడాడ్డు కూడా.
భోజనం తరావ్త కాసేపు కూరుచ్ని పెళిళ్కి రమమ్ని మరీమరీ చెపిప్ ఇక వసాత్నంటూ బయలుదేరాడు రామారావు. వీధిలోకి వచిచ్ టైం
చూసుకునాన్డు. నాలుగునన్ర అయింది.
కిర్షణ్మూరిత్ ఇలుల్ అకక్ణుణ్ంచి ఓ అరగంటలో వెళిపోవచచ్ని, రోడుడ్ మీదకి వచిచ్ ఆటో ఎకాక్డు రామారావు.
ఆటోలో కూరొచ్ని మితుర్డు కిర్షణ్మూరిత్కి ఫోనచేసి అతను ఇంటోల్నే ఉనాన్డని నిరాధ్రించుకునాన్డు. కిషణ్మూరిత్ ఇంటిముందు ఆటో ఆపి
దిగాడు రామారావు. అది ఇలల్నడంకంటే భవంతి అని అనడమే సబబు. చాలా విశాలమైన జాగాలో విసత్రించి ఉంది విలాసవంతమైన ఆ భవంతి. ఇంటి
ముందు పారుక్లాంటి పెదద్ తోట. తను వచిచ్నటుల్ కిర్షణ్మూరిత్కి ఫోన చేయగానే వాచమేనకి కబురు చేసి లోపలికి పంపమనాన్డు.
రామారావు ఇంటోల్కి వెళాళ్డు. హాలలో సోఫాలో కూరొచ్ని ఉనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్. రామారావు వయసువాడే అయినా సంపద ఇచిచ్న
సౌఖయ్ం వలల్ రామారావుకనన్ పదేళుళ్ చినన్వాడిలాగానే కనబడతాడు కిర్షణ్మూరిత్. అసలే ఇందర్భవనంలాంటి ఇలుల్. అందమైన ఇంటిరియర డెకరేషనతో
సినిమా సెటని తలపిసోత్ంది ఆ హాలు. అకక్డ అణువణువునా ఐశవ్రయ్ం ఉటిట్పడుతోంది. ఎకక్డెకక్డనుంచో తెచిచ్న పాలరాతి ఫోల్రింగ. గోడలమీద
అందమైన, ఖరీదైన వరణ్చితార్లు అదుభ్తంగా అమరాయి. అవనీన్ చూసుత్ంటే తను పొరపాటున సేన్హితుడింటికి కాక సవ్రగ్ంలో అడుగుపెటాట్నా అని
ఒకక్క్షణం కలవరపడాడ్డు రామారావు.
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రామారావుని చూడగానే లేచి నిలబడి నవువ్తూ పలకరించాడు కిర్షణ్మూరిత్, "సారీరా! ఉదయం చాలా అరెజ్ంట పని ఒకటి ఉండేది.
అందుకే నినున్ ఈ సమయంలో రమమ్నాన్ను." అనాన్డు.
"సరేరా! ముఖయ్మైన పనులు వదులుకుంటే ఎలా చెపుప్?

ఈ లోపున మన రాజారావు లేడూ వాడింటికి వెళాళ్నులే." అనాన్డు

రామారావు సోఫాలో కూరోచ్బోతూ.
ముటుట్కుంటే మాసిపోయేలా, మెతత్గా ఉనన్ ఆ సోఫాలో కూరోచ్డానికి కాసత్ ఇబబ్ంది పడాడ్డు రామారావు.
"ఓహో!...రాజారావు ఇంటికి వెళాల్వా? ఎలా వెళళ్గలిగావురా ఆ మురికివాడకి నువువ్?" అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్ కళెళ్గరేసూత్.
"ఎంతైనా మన సేన్హితుడురా వాడు!" అనాన్డు రామారావు నొచుచ్కుంటూ.
"నేనైతే అటువైపు వెళళ్వలసి వసేత్ ఉకిక్రిబికిక్రైపోతాను. ఆ సంగతలా ఉంచు. అమామ్యి పెళిళ్ ఎపుప్ప్డు? ఏంటి చేసుత్నాన్డు
కాబోయే అలుల్డు?" అడిగాడు కిర్షణ్మూరిత్.
"వచేచ్నెల పదకొండో తారీఖేరా! ఇపుప్డే చెపుతునాన్, అరెజ్ంట పనులు, బిజినెస పనులు అని రావడం మానేవు సుమీ! తపప్కుండా
రావాలి సుమా!" మరీ మరీ చెపాప్డు రామారావు పెళిళ్పతిర్క కిర్షణ్మూరిత్కిసూత్.
కిర్షణ్మూరిత్ కేకేసి భారయ్ శారదని పిలిచాడు. ఆమె వచిచ్ రామారావుని పలకరించి సేన్హితులిదద్రికీ కాఫీ అందించింది. మితుర్లిదద్రూ
కబురల్లో పడాడ్రు. కిర్షణ్మూరిత్ తన వాయ్పారం గురించి, వాటి అభివృదిధ్కి తనెంత కషట్పడుతోంది చెపుప్కుపోతునాన్డు.
"చూసావా! నువువ్ ఇపుప్డు కాఫీ తాగుతునన్ కపుప్ ఎంత ఖరీదో తెలుసా? ఊహించుకోగలవా?" అనడిగాడు దరప్ంగా.
తను తాగుతునన్ కాఫీ కపుప్ వంక చూసాడు. అందమైన నగిషీలతో నిజంగా చాలా బాగుందది. ఖరీదైనది. అయితే దాని విలువ
మాతర్ం అంచనా వెయయ్లేకపోయాడు రామారావు. తనకి తెలియదనన్టుల్ తల అడడ్ంగా ఊపాడు.
“ఈ కపుప్లు చైనా నుంచి తెపిప్ంచాను. ఒకొకక్టి యాభై వేలు తెలుసా?" అనాన్డు గొపప్గా.
చినన్పప్టినుండి కిర్షణ్మూరిత్ నైజం ఎరిగివునన్ మూలాన రామారావు ఆశచ్రయ్ం నటించి, "అబోబ్!" అనాన్డు.
కాఫీ తాగుతూ మధయ్మధయ్లో గోడకునన్ పెయింటింగస్ వైపు చూసుత్నన్ రామారావుని గమనించి అనాన్డు, "ఆ పెయింటింగస్ ఎలా
ఉనాన్యి? పారిస వెళిళ్నపుప్డు కిందటేడాది కొనాన్ను, ఒకొకక్టి పదిలక్షలు." అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.
అబుబ్రపోయి మళీళ్ వాటివంకే చూడసాగాడు రామారావు.
"రా! ఇలల్ంతా చూదుద్వుగాని!" అని ఆ భవంతి అంతా తిపిప్ రామారావుకి చూపించాడు.
"చూసావా, ఈ ఫోల్రు? ఈ మారుబ్లస్ రాజసాత్న నుంచి పర్తేయ్కంగా తెపిప్ంచాను. ఎంతైయిందో తెలుసా! జసట్ ఓ రెండు కోటుల్
మాతర్మే! అంతే కదా!" ఇలా ఒకొకక్టి చూపించి తను వాటిని ఎకక్ణుణ్ంచి ఎలా తెచిచ్ంది, ఎంత ఖరీదైనది వివరించి చెపుత్నాన్డు. కిర్షణ్మూరిత్ వైఖరి
ముందునుండీ ఎరిగిఉండటం మూలాన రామారావు అంతా మౌనంగా వినాన్డు.
ఇలల్ంతా చూసి తిరిగి సోఫాలో కూరుచ్నన్ తరావ్త అడిగాడు రామారావు, "అవునూ, మీ వాడు ఏం చేసుత్నాన్డురా?"
"మా వాడా! వాడు అమెరికాలో ఎమెమ్స చేసుత్నాన్డు. వాడు ఇకక్డికి తిరిగి రాగానే నా బిజినెసస్ చూసాత్డు. అంతే కదా మరి! అందుకే
ఎంత ఖరైచ్నా వెనుకాడక వాడిని అకక్డికి పంపింది." అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.
రామారావు మనసులో నవువ్కునాన్డు. తనకోసం, తన సావ్రథ్ంకోసం అమరుచ్కునన్ పర్తీవాటిని డబుబ్లతో కొలుసూత్ అతిశయం
పర్దరిశ్సుత్నాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.

ఏంత డబుబ్ ఖరైచ్నా వెనకాడక సమకూరుచ్కుంటునాన్డు.

ఎంత డబైబ్నా లెకక్లేదతనికి!

ఆరిథ్కంగా పైమెటుట్మీద

ఉనన్కారణంగా తను సాధించిన పర్తీదానీన్ డబుబ్లోకే మారిచ్ చూసుకుని ఆ విధంగా తృపిత్ పడుతునాన్డు. గరవ్ంగా ఫీలవుతునాన్డు.

అలాగే పాపం,

ఆరిథ్కంగా కిందమెటుట్పైనునన్ రాజారావు తనకి కావలసిన పర్తీదానీన్ డబుబ్తో సాధించలేక వదులుకొని ఉనాన్దానితోనే సరిపెటుట్కొని సంతృపిత్
చెందుతునాన్డు.
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ఎటొచీచ్ తనలాంటి మధయ్తరగతి వాడిదే సమసయ్ంతా!

ఏదైనా తన అందుబాటులో ఉందా, లేదా అనన్ది ముఖయ్ం కాదు.

అందుబాటులో ఉనాన్, లేకునాన్ అపుప్చేసిమరీ సమకూరుచ్కోవాలి. 'అమోమ్! ఇంతా!' అని రాజారావులా వదలనూలేడు, 'అంతే కదా!' అని కిర్షణ్మూరిత్లా
అనుకోనూలేడు. ఓ మధయ్తరగతివాడిగా ఏ నిరణ్యం తీసుకొనే అధికారంకూడా తనకి లేదు. ఎపప్టికపుప్డు పరిసిథ్తులకి అనుగుణంగా తనని తాను
మలచుకోవడం మాతర్మే తను చేయాలి. అదే మరి మధయ్తరగతి మనోభావం!
"ఏంటార్! ఏంటి ఆలోచిసుత్నాన్వు?" అనన్ కిర్షణ్మూరిత్ మాటలతో ఉలికిక్పడి ఈ లోకంలో పడాడ్డు రామారావు.
తన ఆలోచనలని పైకి కనపడకుండా పైకి చిరునవువ్ నవివ్, "సరేరా!

ఇక వసాత్ను!

మీరిదద్రూ అమామ్యి పెళిళ్కి తపప్కుండా

రావాలిసుమా!" అనాన్డు పైకి లేసూత్.
PPP

ఎవరు నేరేప్రమమ్..

బాడిశ హనమ్ంతరా

ఆ రోజు ఆదివారం, సమయం ఉదయం తొమిమ్ది. అందరికీ సెలవు కావడంతో కాలనీ అంతా పిలల్లతో సందడిగా ఉంది. ఉదయం
బేర్క ఫాసట్ అవవ్డమే ఆలశయ్ం, ఒక ఇంటిలోనుండి బాయ్టు, మరో ఇంటిలో నుండి బంతి, మరో చోట నుండి సట్ంపస్ ... అలా అనిన్రకాల ఆయుధాలు
బయటికి వసాత్యి. ఆసకిత్ లేని కొంతమంది టివీల ముందే గడుపుతుంటే, మరికొంతమంది సైకిలస్, బైక లు తీసుకొని కాలనీ లోని అనిన్ రోడూల్ గిరాగిరా
తిరుగుతూనే ఉంటారు. మాకూ ఒకే పుతర్ రతన్ం పేరు చినాన్. అయిదవ తరగతి చదువుతునాన్డు. ఇంటి ముందు వాలుకురీచ్లో కూచొని, చేతులోల్ గడడ్ం
పెటుట్కొని, ఇంటి ముందునుండి వెళుత్నన్ పిలల్లను చూసుత్నాన్డు.
“ఏరా చినాన్ ! ఫెర్ండస్ రాలేదా, బయటికి వెళళ్టేల్దు” అనాన్ను.
“లేదు నానాన్, సూరీ, సాయి వాళుళ్ ఈ రోజు ఊరెళాళ్రు” జవాబిచాచ్డు.
వాడి జవాబును వింటూనే, పేపర కి చూపు అతకేశాను. కొదిద్ సేపు తరువాత చూసేత్, వాడి చూపు రోడుడ్కు అటు ఇటూ పెండుయ్లంలా
తిరుగుతోంది. వాడి చూపుననుసరించి చూసేత్, ఆ చూపు సైకిల తొకుక్తునన్ ఇదద్రు పిలల్ల దగగ్రకు చేరుకుంది. ఆ పిలల్లు హుషారుగా ఉనాన్రు,

సైకిల

తొకక్డానిన్ ఎంజాయ చేసుత్నాన్రు.
“నానాన్, నాకు సైకిల నేరుప్తావా?” ఉనన్టుల్ండి అడిగాడు చినాన్.
మా ఇంటోల్ కూడా ఒక సైకిల ఉంది. అది వాడి మొదటి పుటిట్నరోజుకి వచిచ్న బహుమతులోల్ వాడికి బాగా నచిచ్న బహుమతి. వాళల్
పెదద్మమ్ ఇచిచ్ంది. పసుపు రంగుతో, మూడు చకార్లతో, ముందు బుటట్తో, బటన వతిత్తే వచేచ్ గంటల శబద్ంతో చాలా ముదుద్గా ఉండేది. అనిన్ భాగాలు,
ఖండానికొకక్టి పడే దాకా దానితో చెడుగుడు ఆడాడు. వాడికి మరో రెండు పుటిట్న రోజులయేయ్సరికి, దానిన్ ఎవరూ సైకిల అనలేని విధంగా చేశాడు.
“ వీడికి సైకిల అంటే చాలా ఇషట్ం కామోసు” అనుకొని వాడికి అయిదోదో, ఆరోదో పుటిట్న రోజుకి వాళల్ పెదద్మమ్ మరో
తెచిచ్ంది. పెరిగే వాడు కదా అని, కాసత్ ఎతుత్గా ఉనన్దీ తెచిచ్ంది.

సైకిల

దాని వెనుక చకార్నికి సపోరట్ గా అటూ , ఇటూ రెండు చినన్ చకార్లు ఉనాన్యి. దానీన్

చాలా రోజులు తొకాక్డు.
ఫరవాలేదు బాగానే తొకుక్తునాన్డు గదా అనుకునాన్ను. ఇక తొకక్గలడులే అని ఒకానొక మంచి రోజు, సపోరట్ గా ఉనన్ చినన్ చకార్లు
తీసేశాను. ఆ మరుసటి రోజు ఆ సైకిల తొకక్బోయి కాళుల్ అందక కింద పడాడ్డు. మోకాలిపైన గాయం అయింది. అంతే... ఆ సైకిల చిరునామా, నైరుతి
మూలలో ఉనన్ సోట్ర రూముకి మారింది. ఇది జరిగింది రెండేళల్యింది.ఇపప్టిదాకా మళీళ్ దానిన్ ముటిట్ంది లేదు.
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మళీళ్ ఇనాన్ళల్కి దాని పర్సాత్వన వచిచ్ంది.
-0-

“నానాన్, సైకిల నేరుప్తావా?” మళీళ్ అడిగాడు. వాడు అడిగిన తీరుకి, అదేదో విఠలాచారయ్ సినిమాలో కమండలంలోని నీళుల్ తీసుకొని
చేతితో చలిల్, వరమిచేచ్ సాధువు మాదిరిగా,’నీకు సైకిల తొకక్డం వచుచ్ను గాక ” అని వరమిచేచ్యలనిపించింది.
కానీ ఎలా?
“సరే , అలాగే” అనడమే ఆలసయ్ం, వాడు పరుగెతుత్కెళిళ్, సోట్ర రూమ తాళపు చెవులు తెచాచ్డు. ఇదద్రమూ కలిసి సైకిల ని బయట
పర్పంచంలోకి తీసుకొచాచ్ము. అది దాదాపు అవసాన దశలో ఉంది.
“దీనిన్ బాగు చేయిదాద్మా? కొతత్ది తెచుచ్కుందామా?” కొతత్ సైకిల కొంటే ఎంతవుతుందో మనసులో అంచనా వేసూత్ అడిగాను.
“ కొతత్ది ఎందుకు నానాన్? బాగు చేయిదాద్ం. కావాలంటే సైకిల తొకక్డం వచిచ్ంతరువాత గేర సైకిల కొందాం. మా కాల్సులో
హరిగాడికి ఉనన్టాట్ంటిది. మహా.. వాడికే ఉనన్టుట్ పెదద్ ఫోజు కొడుతుంటాడు” పర్సుత్తానికి అభయమిచిచ్నటేట్ ఇచిచ్, పనిలో పనిగా భవిషయ్త పర్ణాళిక
చెపాప్డు.
ఇదద్రమూ వాళల్ అమమ్కి చెపిప్ బైక మీద బయటపడాడ్ము. ఊరంతా తిరిగినా ఎకక్డా సైకిల షాపులు తీసి లేవు. అవును మరి, వాళల్కి
మాతర్ం సెలవు వదాద్? చివరికి ఎకక్డో బైపాస దగగ్రలో ఒక చెటుట్ కిర్ంద సైకిల షాపు, చినన్ డబాబ్ లాంటిది తీసి ఉంది. దానిన్ చూసూత్నే “అదిగో... సైకిల
షాపూ” అరిచాడు మావాడు. షాపతనిన్ అడిగి, ఇంటికి వచిచ్ అతి కషట్ం మీద పాతసైకిల ని అకక్డికి చేరాచ్ము.
షాపు వాడు దానిన్ చూసూత్నే దగగ్రకి వచాచ్డు. టైరుల్, టూయ్బ లు, చైన, పిర్వీల,సెంటర వీల, యాకిస్ల, ఫోరుక్ అంటూ సైనస్ సూట్డెంట
లాగా అనిన్ భాగాల పేరుల్ చదివాడు. తరువాత ఇవి బాగునాన్యి, ఇది ఫరవాలేదు, ఇది మారాచ్లిస్ందే అంటూ... గబాగబా నోటి లెకక్లేసి “ఓ
వెయిరూపాయల దాకా అయితది సార” అనాన్డు.
“కొతత్ సైకిల ఎంతవుదిద్?” అడిగాను.
“ఇపుప్డనీన్ రేటుల్ పెరిగినయ సార, నాలుగువేల చిలల్ర అవుతుండొచుచ్”
“గేర సైకిల అయితే ఎంతవుదిద్?” చినాన్ పర్శన్.
“గేర సైకిలా? మన దగగ్ర దొరకదు, సిటీ నుండి తెపిప్ంచుకోవాలి. తకుక్వలో తకుక్వ పదివేల దాకా అవవ్చుచ్”.
పర్సుత్తానికి బాగు చేయించడమే బెటరనుకొని
“ సరే మరి, బాగు చేసి ఎపప్టికిసాత్వ?” అడిగాను.
“సాయంతర్ం నాలుగు కలాల్ అయిపోదిద్ సార”
“మరి సామానుల్ ఎకక్డ తెసాత్వ, ఆదివారం గదా?”
“నా దగగ్ర సేప్ర పారట్స్ ఉంటాయ సార,”
“ మంచి కావ్లిటీవి వెయియ్, సెకండ హాండ వి వేసేవ?” ... హెచచ్రికలు చెపిప్, అతని ఫోన నెంబర తీసుకొని ఇంటికి వచాచ్ము.
“మమీమ్! నా సైకిల సాయంతార్నికి రెడీ” ఇంటోల్కి వసూత్నే అరిచాడు చినాన్. వాడికి వాళల్మమ్ను మమీమ్ అని, ననున్ నానాన్ అనీ
పిలవడం అలవాటు.
వాడు ఇంటోల్ ఉనాన్డనన్ మాటే కానీ, వాడి మనసంతా రాబోయే సైకిల చుటేట్ తిరుగుతోంది. వాడి మైండ లో ఉనన్ది పసిగటిట్నటుల్, ఓ
చానలోల్ ’ది పల్యింగ సాక్టస్ మన’ ఇంగీల్ష మూవీ వసోత్ంది. దాంటోల్నూ సైకిలే.

ఆ సినిమా చూసూత్నే, గోడ గడియారం

వైపు మాటి మాటికీ

చూసుత్నాన్డు. చినన్ములుల్, పెదద్ములుల్ మధయ్ నూట ఇరవై డిగీర్ల కోణం ఏరప్డింది.
“ నానాన్.... నాలుగైంది!” పెదద్గా అనాన్డు చినాన్.
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“ అవును గదా, మరచే పోయాను” అంటూ షాపతనికి ఫోన చేశాను.
“ సార, గంటాగి రండి, అయిపోతుంది” చెపాప్డు. మావాడికి అదే విషయం చెపాప్ను.
“అదేంటి, నాలుగింటికే ఇసాత్నాన్డుగా” అనాన్డు అసహనంగా.
“అరె.. అనన్ టైముకే కరెకుట్గా ఎలా అవుతుంది? కాసత్ అటు, ఇటు గాదా”
“అలాంటపుప్డు అయిదింటికే ఇసాత్ అని చెపొప్చుచ్ గదా” గునిశాడు.

మొతత్ం మీద సాయంకాలం సరిగాగ్ అయిదింటికి షాపు వదద్కెళాళ్ము. షాపతను అపప్టికే సైకిల షాపు బయట పెటాట్డు. ఆయిల తో
తుడవబటేట్మో నీలం రంగులో, అదే రంగు సీట కవర, బేర్క కవరల్తో, చకార్ల మధయ్ రంగు రంగుల పూలతో అందంగా మెరిసిపోతోంది.
“సార, అనన్దానికంటే మూడు వందలు ఎకుక్వయాయ్యి” రేటుల్ వేసిన బిలుల్లాంటి పేపర ఇసూత్ అనాన్డు.
చివరికి పనెన్ండు వందలు యిచిచ్ సైకిల ని బైక మీద మధయ్లో పెటుట్కొని ఇంటికివచాచ్ము. కాలనీలోకి వసుత్ంటే చూడాలి, అదేదో
వరలడ్ కప గెలుచుకొని వసుత్నన్ంత సంతోషం మా వాడి మొఖంలో. ఇక పార్కీట్స మొదలు పెటాట్లి. వాడు ఆగేటుట్ లేడు. ఇంటి ముందు రోడుడ్ మీద సైకిల
దించి బైక ఇంటోల్ పెటాట్ను. సైకిల వదద్కు వచిచ్ అటూ, ఇటూ నడిపించి బేర్కులు వేసి చూసాను.
“చినాన్, సైకిల పటుట్కొని కాలనీ మెయిన గేటు వదద్కు నడిపించుకుంటూ పోయిరా” అనాన్ను.
“అదేంటీ, తొకొక్దాద్..” విచితర్ంగా చూశాడు.
“అరె, ఒకటి రెండు సారుల్ నడిపించు, నీకూ దాని మీద అవగాహన వసుత్ంది.” సిదాద్ంతంపై పూరిత్ పటుట్నన్ పొర్ఫెసర లెవలోల్ చెపాప్ను.
వాడు అసంతృపిత్గానే మా ఇంటిముందునుండి, సైకిల నడిపించుకుంటూ కాలనీ మెయిన గేటు వరకూ వెళిళ్, తిరిగి ఏడుపు మొఖంతో వచాచ్డు. మధయ్లో
ఒక ఇంటిలోని పిలల్వాడొకడు,
“అరేయ చింటూ! సైకిల ఉనన్దీ ఎకిక్ తొకక్డానికి, దాని పర్కక్నే మనం నడిచే దానికి సైకిల ఎందుకూ?” అని వెకిక్రించాటట్.
“సరే నీ ఇషట్ం పటుట్”అని వాడిని సైకిల పై కూరోచ్బెటిట్ కుడి చేతోత్ వెనుక కాయ్రేజీ, ఎడమ చేతోత్ హాయ్ండిలూ పటుట్కొని, ఇక
తొకక్మనాన్ను. అటూ ఇటూ రోడుడ్పై రెండు రౌండుల్ వేసి, ముందు బేర్కు వేయవదద్ని, వెనుక బేర్కు వేయడం చూపించి, తరువాత చినన్గా హాయ్ండిల బార
వదిలేశాను. కానీ మాటి మాటికీ హాయ్ండిల వంకరగా పోతోంది. “సరిగాగ్ పటుట్కో... ముందుకే చూడూ.. కాళల్ వైపు చూసుకోవదుద్” అని సూచనలు ఇసూత్
వెనుక కాయ్రేజీ పటుట్కొని సైకిలెనకాలే పరిగెతత్సాగాను.
మాటికీ కాలనీ రోడుడ్పై ఏదో ఒక బండో, కారో రావడం , మేము ఆగడం, అవి వెళేళ్ వరకూ ఉండి , మళీళ్ సాధన మొదలెటట్డం ....
చీకటి గూడా పడింది. కాలనీ లైటల్ వలల్ రాతర్యిన విషయం పెదద్గా తెలియటేల్దు.
“ఇపప్టికి చాలేల్ చినాన్! ఈ సారి ఆదివారం చూదాద్ం” అని సాధన ముగించాము.
అంతే మరి ఈ నాటి చదువులోల్.. వీళల్కి వేరే రోజులోల్ విరామమెకక్డిది?
అలసి పోయాడేమో, ఆ రోజు తవ్రగా నిదర్ పోయాడు. బహూశా కలలో కూడా పగలు చూసిన సినిమాలో హీరో లీమిలల్ర గురుత్కొచిచ్
ఉంటాడు.
చూసుత్ండగానే నాకు ఆఫీస, వాడికి సూక్లూ... ఆరు రోజులు గడిచిపోయాయి. మళీళ్ ఆదివారం రానే వచిచ్ంది. ఈ లోపులో వాడి
సైకిల సాధనకు అనుకూలమైన సథ్లం చూసాను. అది మా టౌన చివరోల్ ఉనన్ మిషనరీ చరిచ్ మైదానం. బాగానే పెదద్ది. అనుమతి కూడా తీసుకునాన్ను.
పొదుద్నేన్ టిఫిన చేసి ఇదద్రం వాడి సైకిల తీసి, బైక మీద పెటుట్కొని అకక్డకు చేరుకునాన్ము. ఆ పెదద్ గౌర్ండ లో ఒక మూలన ఉనన్ చరిచ్లో పార్రథ్నలు
జరుగుతునాన్యి. మేం మైదానంలో మరో పకక్కు చేరుకునాన్ం. సైకిల కిందకు దించి, బైక దూరంగా పెటిట్ వచాచ్ను. నేను ఒకసారి సైకిల ఎకిక్ కూచొని,
ఎలా తొకాక్లి, ఎలా బేర్కు వేయాలి, ముందు బేర్కు ఎందుకు వేయొదూద్... అంటూ సూచనలు ఇచిచ్, వాడిని సీటు పై కూరోచ్బెటిట్ తొకక్మనాన్ను.
ఫరవాలేదు, బాగానే తొకుక్తునాన్డు. హాయ్ండిల కూడా బాయ్లనస్ అవుతోంది. ఒక గంట తరవాత,
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“ బాగా తొకుక్తునాన్వు, గుడ, అలాగే .. అలాగే” అంటూ చినన్గా అపప్టివరకూ వెనుక పటుట్కునన్ కాయ్రేజ వదిలేశాను. వాడు సైకిల
సూటిగా తొకుక్తూ పోయి పర్హరీ గోడకు గుదిద్ కింద పడాడ్డు. వాడు లేచి..
“నానాన్, ఎందుకు వదిలేశావు?” కోపంగా అనాన్డు.
“ బాగానే తొకుక్తునాన్వు గదరా... చూడు ఎంత దూరం తొకాక్వో.. అయినా కాళుళ్ అందుతునాన్యి గదా బేర్కు వేసుకోవచుచ్గా”
ఎదురు పర్శిన్ంచాను. అలిగాడు. కొంచెం సేపు కూచొని, “సరే, ఇపప్టికి ఇంటికి పోయి, అనన్ం తినొదాద్ం, కాసత్ చలల్ బడాడ్క వదాద్ం” అని పకక్నే గోడ
వెంబడి సైకిల పెటిట్ తాళం వేసి, బైక పై ఇంటికి వచాచ్ం.
సాన్నం చేసి అనన్ం తినాన్ం. సాయంతర్ం నాలుగునన్రకు మళీళ్ గౌర్ండ కు వచాచ్ం. సాధన మొదలైంది. సైకిల
తొకుక్తునాన్డు గానీ ఎంతసేపటికీ నేను వెనుక పటుట్కొని ఉనాన్నా, లేదా అని చూసుకుంటునాన్డు. నేను సైకిల పకక్నే లేకపోతే ఆగిపోతునాన్డు.
“ నా వైపు చూడకు, హాయ్ండిల బాయ్లనస్ చెయియ్, అవసరమైతే బేర్క వేసుకో..” అని అరుపుల సలహాలు ఇసుత్నాన్ను. అయినా వాడు
వెనకిక్ తిరిగి చూడటం మానలేదు. నాకూ విసుగు వచిచ్ంది. అపప్టికి చీకటి గూడా పడింది. సైకిల అకక్డే ఉనన్ షెడ లో పెటిట్ తాళం వేసి ఇంటికి
వచాచ్ము.
“ ఏం చినాన్, సైకిల తొకక్డం వచిచ్ందా?” వాళల్మమ్ అడిగింది.
వాడు సమాధానం చెపప్లేదు.
“ఫరవాలేదు బాగానే తొకుక్తునాన్డు, ఈ సారి ఆదివారానికి వచేచ్సుత్ంది.” అనాన్ను.
కానీ ఈసారి ఆదివారం అదే కథ.

సైకాలజీ గురించి బాగా మాటాల్డుతుంటాడు గదా అని, మా కొలీగ తో మా వాడి సైకిల్ంగ

విషయం చరిచ్సేత్, అతను అదేదో సైకోమోటర రిటారేడ్షన అనీ, మోటార మెంటల రిటారేడ్షన అని, సైకిల నేరప్డం కంటే కఠినమైన పదాలు వాడి, ఏవేవో
ఫోబియాల గురించి చెపాప్డు.
చూసుత్ండగానే మరో ఆదివారం కూడా వచేచ్సింది. ఈ రోజు ఎలాగైనా వాడికి సైకిల తొకక్డం నేరాప్లి. నూటొకక్టో సారి
అనుకునాన్ను. ఎపప్టిలాగే చరిచ్ కాంపౌండ కి వెళాల్ం. సైకిల సీటు పై వాడిని కూచోబెటిట్, నేనూ వెనుకే పరిగెతత్సాగాను. బాగానే తొకుక్తునాన్డు. నేను
వదిలేసినటల్నిపించగానే ఆగిపోతునాన్డు.
మధయ్లో “ నానాన్... వదిలిపెటొట్దుద్” అంటూ తొకుక్తునాన్డు.
ఎండ కర్మంగా పెరుగుతోంది. ఇదద్రికీ చెమటుల్ కారిపోతునాన్యి.
ఫరవాలేదు, బానే తొకుక్తునాన్డు. వెనుకే పరిగెడుతూ నెమమ్దిగా కాయ్రేజ వదిలేశాను.
“వెరీ గుడ, బాగా తొకుక్తునాన్వ, అలాగే తొకుక్... “ వెనుకనే పరుగెడుతూ ఉతాస్హ పరిచాను. అరనిమిషం అయిందో లేదో వాడు
వెనకిక్చూశాడు. వెంటనే సైకిల పటుట్కుని...
“ నేను వదిలి పెటట్లేదు,నువ తొకుక్” అనాన్ను.
వాడు తొకుక్తునాన్డు. నేను చేయి నెమమ్దిగా వదిలేశాను. మళీల్ వెనకిక్ చూసాడు. కాళుళ్ కింద పెటిట్ సైకిల ఆపాడు. నాకు పిచిచ్ కోపం
వచిచ్ంది. సైకిల గటిట్గా పటుట్కొని నిలబెటిట్, వీపు మీద ఒకక్టి చరిచాను.
“వెధవా, వెనకిక్ చూడొదద్ంటే అరథ్ం గావటేల్దా, వెనకిక్ చూసూత్ ముందుకు ఎలా తొకుక్తావు. ఇకక్డే ఉనాన్ను గదా, మళీళ్ వెనకిక్ చూడు
నీ సంగతి చెబాత్... వేలెడంత లేని పిలల్లు సైకిళుళ్ తొకుక్తునన్రు, ఇంతునన్వ, నీకేమైంది, ఎకుక్” అరిచాను.
వాడు సైకిల ఎకాక్డు. కానీ హాయ్ండిల సరిగా నిలబడటేల్దు. కాసేపటికే, వాడి మొఖం చూసి నాకూ జాలిగా అనిపించింది. నాపై నాకే
కోపం వచిచ్ంది. “సైకిల తొకక్డం రాకపోతే ఏం... ఈ మాతార్నికే వాణిన్ కొటాట్లా.. ఎపుప్డో అపుప్డు వాడే నేరుచ్కుంటాడు” అనుకునాన్ను.
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“ చినాన్....ఇపప్టికి చాలేల్, ఈ సారి చూదాద్ం” అని సైకిల అకక్డే ఉంచి ఇంటికి వచాచ్ం.బైక మీద సైలెంట గా కూచునాన్డు. సైడ
మిరర్ర లో వాడి కళుళ్ ఏడిచ్ ఎరర్గా కనిప్సుత్నాన్య. ఇంటికి వసూత్నే బాత రూంలోకి పరుగు దీశాడు. సాన్నం చేసి వచాచ్డు.
“ఏమైందిరా, అలా ఉనాన్వు?” వాళల్మమ్ అడిగింది.
ఏమీ లేదనన్టుల్ తలూపాడు. నిశశ్బద్ంగా అనన్ం తినాన్డు.
“ చినాన్, శేషు మామ ఇంటికి వెళాద్మా?”
శేషువాళుల్ మా టౌన కి రెండు మైళల్ దూరంలోనే ఉంటారు. ఫాయ్మిలీ ఫెర్ండస్.

పదినిమిషాలోల్ మేం ముగుగ్రం వాళిల్ంటికి వెళాళ్ం.

అందరూ ఇంటోల్నే ఉనాన్రు.
“ చుటాట్లు వసుత్నాన్రోయ, చాలాకాలానికి తీరింది వీళల్కి! పిలల్లూ, మీ ఫెర్ండ చినాన్ వచాచ్డు” అంటూ భారయ్ను, పిలల్లనూ కేకేశాడు.
“ఏరా, చినాన్, బాగునాన్వా? అలా ఉనాన్వేంటీ? మీ నానేన్మైనా కొటాట్డా?” అడిగాడు.
చినాన్ అడడ్ంగా తలూపుతూ “ మా నానన్ ననన్సలు కొటట్డు తెలుసా?” బుంగమూతితో అనాన్డు. నాకు ఎకక్డో చురుకుక్మంది.
“అవునార్, నిజమే... నానన్లు అసలు కొటట్రు, కొటిట్నటుల్ నటిసాత్రు అంతే....” నా వైపు చూసూత్ గటిట్గా నవేవ్శాడు. వీపు రుదుద్కుంటూ
వీడూ నవేవ్డు.
కాసేపటికే పిలల్లు ఆటలోల్ పడాడ్రు.
సాయంతార్నికి ఇంటికొచాచ్ం. వచిచ్న గంటకే ఫోన. ఆఫీస పని మీద, మూడు రోజులు కాయ్ంప. ఉదయం చీకటితోనే వెళిల్ పోయాను.
వెళిల్న పనులనీన్ ముగించుకొని మూడో రోజు తవ్రగా బయలేద్రాను. ఇంకా అరథ్గంటలో ఊరు చేరతాననగా ఇంటికి ఫోన చేశాను, వసుత్నాన్నని. బసాట్ండ
లో దిగేసరికి రాతిర్ తొమిమ్దయింది. బసాట్ండ నుండి కాలనీ పావుగంట నడక దూరమే. వేగంగా నడుసూత్ చేతిలో బీర్ఫ కేసుతో కాలనీ మెయిన గేట లోకి
పర్వేశించాను. వాచ మెన ని పలకరించి, గబాగబా నడవసాగాను.
వెనుక నుండి టిర్ంగ, టిర్ంగ మని సైకిల బెల . రోడ మీది నుండి పకక్కు జరిగి నడవసాగాను. సైకిల నా ముందునుండి
వెళిళ్ పోయి, ఆ రోడ చివరకంటా వెళిళ్, తిరిగి మళీళ్ బెలుల్ కొటుట్కుంటూ నా వెనుకే వచిచ్ంది.
"ఎవరార్ అది” అనుకుంటూ రోడుడ్ పకక్న ఆగాను. పెదద్గా నవువ్తూ చినాన్.
”నానాన్" అంటూ సైకిల పై మళీళ్ వేగంగా వెళిల్పోయాడు.
తిరిగి మళీళ్ నా వెనుకే.."’అరె, నువువ్... సైకిల ... ఎలా?”
మళాళ్ ఒక చుటుట్ చుటొట్చిచ్ నా పకక్నే ఆగి, సైకిల వెనుక కాయ్రేజ వైపు చూపిసూత్ ’ఎకుక్తావా?’ అనాన్డు.
“ఆ(... నినూన్ ...” అంటూ పెదద్గా నవావ్ను, వాడు కూడా.
నేను ఇంటికి వచేచ్ంతవరకు వాడు సైకిల పై వెనకిక్, ముందుకి తిరుగుతునే ఉనాన్డు.
ఇంటోల్కి వసూత్నే “ మీ ఫోన కాల వచిచ్నపప్టిన్ంచి వాడు ఇంటోల్కి రావడం లేదు, సైకిల పై కాలనీ గేటు దగగ్రకీ, ఇంటి ముందుకీ
తిరుగుతునే ఉనాన్డు” భారాయ్మణి అంది.
“వీడు సైకిలెపుప్డు నేరుచ్కునాన్డే...?”
“అదేంటి మీరు కాదా నేరిప్ంది? నినన్ ఏవో విదాయ్రిథ్ సంఘాలు బంద చేశాయని సూక్ళల్కి సెలవిచాచ్రు. సైకిల తెచుచ్కుంటానని వెళిళ్
సాయంతార్నికి వచాచ్డు. అదిగో వాడి మోకాళుల్ చూశారా, ఎలా చీరుకు పోయాయో” ఫిరాయ్దు చేసింది.
ఇంతలో వాడు సైకిల ఇంటోల్ పెటిట్, సాన్నం చేసి వచాచ్డు. తవ్రతవ్రగా అనన్ం తిని నిదొర్సుత్ందంటూ పడక గదిలోకి వెళిల్ పోయాడు.
నేనూ సాన్నం పూరిత్ చేసి, పిర్జ మీదునన్ ఆయింట మెంట అందుకుని వాడి దగగ్రకు వెళాల్ను, అపప్టికే వాడు మంచి నిదర్లో ఉనాన్డు. నిదర్లోనే నవువ్తునన్
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వాడి మోకాళల్ మీద ఆయింట మెంట రాసుత్ంటే, ఆ రోజు బస లో వసూత్ చదివిన మాయ్గజైన లో వాకాయ్లు గురొత్చాచ్యి. “పిలల్లకు నేరుప్తునాన్మని
అనుకుంటాం..

కానీ... నిజమేమిటంటే.. వాళుల్ నేరుచ్కుంటారు.. అంతే”

Every child has a different learning style and pace. Each child is unique, not only capable of learning but
also capable of succeeding –
PPP

వసంతకోకిల

కృపాకర్ పోతుల

“లేమావి చివురులను లెసస్గా మేసేవు
రుతురాజు వచెచ్నని అతిసంభర్మముతోడ
మావికొమమ్లమీద మైమరచిపాడేవు …………..
నానన్కతయ్ంత పీర్తిపాతర్మైన “కాళోజీ”వారి కవిత. శార్వయ్ంగా మందర్ంగా గొంతెతిత్ పాడుతునన్ నానన్. నానన్కి కోకిలనాన్, కోకిల
పాటనాన్, కోకిల కంఠానికా తియయ్దనానిన్చేచ్ చిగుళళ్ని ఆయాచితంగా అందించే గునన్మావిడి చెటట్నాన్ మాటలోల్ చెపప్లేనంత ఇషట్ం.
ఇంటి బయట, పడకగదినానుకొని కుందనపు బొమమ్లాంటి గునన్మామిడిచెటుట్
పటుట్చీర సింగారించుకొనన్ అందమైన

పలెల్ పడుచులా సింగారించుకొని. దాని

పచచ్రంగు కలబోసిన ఎరర్టి లేత చిగుళళ్ను

చిటారు కొమమ్న, ఆ చివుళళ్ నడుమ, నవరతన్కచిత

సింహాసనన్ధిరోహించిన మహారాజుకు మలేల్ హుందాగా కూరొచ్ని గరవ్ంగా గొంతెతిత్ కూసుత్నన్ గండుకోయిల.....ఎకక్డునన్ ఏ పేర్యసికి ఏ పేర్మసందేశమో
ఏమో. జానకి పాటలాంటి మధురమైన కోకిల పాటా దానికి పోటీగానా అనన్టుట్ నానన్ గొంతెతిత్ మందర్ంగా పాడుతునన్ కాళోజీ కవితా.....నానన్నీ
కోకిలనీ సంభర్మంగా చూసూత్ మైమరచిపోతునన్ నేను.....ఇదద్రు మహాగాయకుల జుగలబ్ందీ వింటూ రసజతుత్లో తేలియాడుతునన్ రసపిపాసిలా. కాలం
సథ్ంభించిపోయిన అనుభూతి........
మధురమైన రసానుభూతిలో ఓలలాడుతునన్ సమయంలో
మోగుతునన్ అలారం చపుప్డు. ఆ చపుప్డు నెమమ్దిగా దగగ్ర

దగగ్రగా

అకసామ్తుత్గా దొరిల్న

అపశృతిలా, ఎకక్డో దూరంగా కఠోరంగా

వసూత్ కంటునన్ కలని కూర్రంగా ఛిదర్ం గావిసూత్.....సుషుపాత్వసత్నుండి

జాగృదావసత్లోనికి ననున్ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా నెటేట్సూత్…. “అయోయ్ ఇది వటిట్ కలేనా. నానన్ నా పర్కక్న ఉనన్దీ తనకిషట్మైన కవిత గానం చేసుత్నన్దీ నిజం
కాదా”

అని గుండెను మెలిపెటేట్ భావనకూడా మతుత్ విడిపోతునన్ ఆ క్షణంలోనే. కళుళ్ తెరిచిన నాకు ఎకక్డునాన్నో ఏమో వెంటనే సుఫ్రించలేదు.

అయోమయంగా చూసుత్నన్ నాకు మంచం పర్కక్నే నిలబడి నావేపు చూసుత్నన్ రవీ..... రవి చేతిలో బంగారంలాంటి నా కలని కరిగించేసిన అపరాధి
అలారం టైంపీస.... రకత్పోటుని ఉదీద్పింపచేసే పాశాచ్తయ్ సంగీతంలా కరణ్కఠోరమైన శబాద్లు వెదజలుల్తూ. పూరిత్గా మెలుకువ వచేచ్సింది నాకు.
ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ నాకు తెరిచిఉనన్ కిటికీ వేపు చూపించాడు చూపుడువేలితో. చూసేత్, నిండు పూతతో ముసాత్బైన గునన్మావీ ఆ
మావి గుబురులో శార్వయ్ంగా గొంతెతిత్ కూసుత్నన్ గండుకోకిల.
---000---
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ఎనాన్ళళ్ కోరిక. రవితో కలిసి మామిడిచెటుట్నన్ చకక్టి ఇంటిలో మేమిదద్రమే ఉండాలని. ఆ చెటుట్ మరీ పెదద్దిగా మరీ చినన్దిగా
కాకుండా మధయ్సత్ంగా ఉండాలనీ, దాని కొమమ్లోల్ కనీసం ఒక కొమైమ్నా పడకగదివేపు వాలుతూ ఉండాలనీ, వసంతంలో చివుళుళ్ తొడిగిన మావి
గుబుళళ్లో పొంచిన గండుకోయిలలు గొంతువిపాప్లనీ, ఆ పాటలతో మాఇలల్ంతా పర్తిధవ్నిసేత్ వింటూ పులకించిపోవాలనీ..... ఎనాన్ళళ్ కోరిక. ఎపుప్డో
అనంతపురం వదిలేసినపప్టున్ండీ మనసులో నాటుకుపోయి ఊరిసుత్నన్ తీరని కోరిక.
---000--అనంతపురంలో నానాన్ నేనూ ఇదద్రమే ఉనన్ మూడు సంవతస్రాలూ తన జీవితంలో అతయ్ంత ఆనందకరమైన రోజులు అనేవాడు
నానెన్పుప్డూ. అకక్డ ఇంజనీరింగ లో జాయిన అయిన తరావ్త ఇంచుమించు ఒక సంవతస్రం పాటు అనుకుంటాను, హాసట్ల లో ఉండాలిస్ రావడం
తపప్లేదు నాకు. హాసట్ల జీవితం దురభ్రంగా ఉండేది నానన్ నాతో లేకపోవడం వలల్. కాని తపప్దు కదా. ఎలాగోలా కషట్పడి చదువు పూరిత్చేసుకొని మళీళ్
నానన్దగగ్రికి వెళిళ్పోదాం అనే పర్యతన్ంలో సఫలీకృతమౌతునన్ సమయంలో ఒకరోజు ఉదయానేన్ నానన్ పర్తయ్క్షం హాసట్ల దగగ్ర....సడి చెయయ్కుండా వచిచ్
సందడిచేసే వేసవికాలపు చిరుజలుల్లా.
“నేను అనంతపురానికి బదిలీ చెయియ్ంచుకునాన్ను సింధూ” నానన్ పెటిట్న కేక నాకు అరద్ం కావడానికి కొనిన్ సెకనల్ సమయం పటిట్ంది
“ఇనాన్ళూళ్ చెపప్లేదమామ్ నీకు బదిలీ కోసం పర్యతన్ం చేసుత్నన్టుట్. ఎందుకంటే నీకు “పెల్జెంట సరైప్జ“ ఇవావ్లని. నినన్నే రిలీవ అయాయ్ను. వెంటనే
బయలేద్రి వచేచ్సాను. తీర్ లాంగ యియరస్ సింకా. (“సింకా” అంటే “సింధు కనాన్” అని). హాయిగా మనిదద్రమే ఉంటాం“ అంటూ చినన్పిలాల్డిలా
ఉతాస్హంగా చెపుత్నన్ నానన్ని ముదుద్పెటేట్సుకునాన్ను ఆనందంతో చిందులేసేసూత్.
నానన్ అనన్ ఆ ‘తీర్ లాంగ యియరస్ ‘ ఎంత తవ్రగా గడిచిపోయాయో తలంచుకుంటే ఎంత ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుందో ఇపుప్డు. కాలేజీకి
దగగ్రోల్నే ఇలుల్ తీసుకునాన్ం. అది నానన్ ఆఫీసుకు కొంచెం దూరమేగాని, ఆ కోలనీ చాలా బాగుందని అకక్డే తీసుకునాన్డు నానన్. అదిగో అలా
అనంతపూర లో ఆ కోలనీలో ఉనన్పుప్డే మొదలైంది మామిడిచెటల్తో గండుకోయిలలతో మా “లవ ఎఫైర “.
అకక్డ మా ఇంటి వెనుకా ముందూ మాతర్మే కాకుండా కోలనీ మొతత్ం మామిడిచెటల్తో వేపచెటల్తో నిండి ఉండేది. వసంతకాలంలో
చిగురించిన మామిడిచెటుల్ గండుకోయిలల తియయ్ని పాటలతో హోరెతిత్పోతుంటే, విరబూసిన వేపపూల

చిరుచేదు సువాసనతో కోలనీ మొతత్ం

గుభాళించిపోయేది. ఇంటోల్ నేనూ నానాన్..... ఇదద్రమే. కావలసినంత సమయం మా ఇదద్రికీ.
ఎనిన్ కబురోల్ మా మధయ్....తండీర్ కూతురల్లా కాకుండా సేన్హితులాల్. నా కాలేజీ కబురూల్, నానన్ ఆఫీసు విశేషాలూ, మేం చదువుతునన్
పుసత్కాల విశేల్షణా, చూసిన సినిమాలపై చరచ్లూ, దేశ రాజకీయాలూ, లోకల ఫేక్షన గొడవలూ “కాదేదీ కబురల్కనఱహ్ం” అనన్టుట్. నానన్ నాతో నానన్లా
కాకుండా ఒక సేన్హితుడితో మాటాల్డినటుట్ మాటాల్డడం, ననున్ తనతో సమానంగా టీర్ట చెయయ్డం మా ఫెర్ండస్ చాలా మందికి ఆశచ్రయ్ంగా, నాకు చాలా
గరవ్ంగా ఉండేది.
ఎంత అందమైన నిశశ్బాద్నిన్ ఆసావ్దించాం నేనూ నానాన్ అకక్డ. వసంతకాలంలో వెండి వెలుగుల నులివెచచ్ని వెనెన్లలో కోలనీ
అంతా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ తిరుగుతూ, చలికాలంలో ఘనీభవించిన మంచుముకక్లా వణికిసుత్నన్ అదే వెనెన్లోల్ ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డుకోకుండా
గంటల తరబడి నిశశ్బద్ంగా డాబా మీద కూరొచ్నీ.
ఒకసారి ఏదో పనిమీద నానన్ని కలిసిన మా పొర్ఫెసర అనాన్డట “సింధూరికి ఎటెండెనస్ జసట్ బోరడ్ర దాటిందంతే ఈ సెమెసట్ర కి. తను
చాలా బిర్లియంట సూట్డెంట . ఫోకస తపిప్తే ఫసట్ రేంక మిస అవుతుంది. కొంచెం చూసుకోండి” అని.
నానన్ ఆయనకిచిచ్న సమాధానం ఇపప్టికీ మరచిపోలేను నేను. “థాంకూయ్ సార . కాని చినన్పప్టున్ండీ రేంకులూ ఐఐటీలూ ఐఏఎస
లూ అంటూ భయంకరమైన వతిత్డిలో పెంచలేదు తనని. ఆమె బాలయ్ం, కౌమారయ్ం ఆనందంగా సాగిపోవాలని కోరుకునాన్ను. ఒక పాతిక ముపైప్
సంవతస్రాలతరావ్త నా కూతురు తన బాలాయ్నెన్పుప్డైనా గురుత్కుతెచుచ్కుంటే అందులో తీపిగురుత్లేతపప్ చేదు జాన్పకాలకు తావుండకూడదని నా కోరిక.
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తను రేంక నిలబెటుట్కుంటుందనే నా నమమ్కం. ఒక వేళ నిలబెటుట్కోకపోతే....నా దృషిట్లో అదేమంత పెదద్ సమసయ్ కానేకాదు.” అనన్

నానన్ని పిచాచ్డిన్

చూసినటుట్ చూసాడట మా పొర్ఫెసర.
---000--“తమరు కోరుకునన్టుట్గానే మావిడిచెటుట్నన్ ఇలుల్ మేడం. ఒకటి కాదు రెండు కొమమ్లు తమరి బెడూర్మ ని కపేప్సాయి చూసారా.
గండుకోయిల కూడా ఉదయానేన్ వచిచ్కూరుచ్ంది తమరి సుపర్భాత సేవ కోసం. ఒకసారి తమరు పానుప్ దిగి చుటూట్ పరికిసాత్రా”

అనాన్డు రవి

నాటకీయంగా కళెళ్గరేసూత్.
---00--నెల రోజుల కిర్తం ఇకక్డికి బదిలీ కాకముందు ముంబాయిలో ఉండే వాళళ్ం. మామిడిచెటుట్ కాదు కదా కనీసం వెంపలి మొకక్ కూడా
కనబడని భయంకరమైన కాకీర్ట కీకారణయ్ంలో ఐదు బాధాకరమైన భయంకరమైన సంవతస్రాలు. పిచెచ్కిక్నటుట్ండేది నాకు.
చూడలేక బృహతర్ప్యతన్ం చేసి బదిలీ చెయియ్ంచుకునాన్డీ ఊరికి.

అలాల్డి పోతునన్ నా బాధ

గోదావరి జిలాల్ లో అందమైన ఊరనీ, చుటూట్ కొబబ్రిచెటూల్, వరిపొలాలతో చాలా

అందంగా ఉంటుందనీ, మనం కారులో పర్యాణిసుత్నన్ంతసేపూ మనతో పాటూ గోదావరి కాలువ పార్ణసేన్హితుడిలా మనలిన్ అంటిపెటుట్కొనే వసుత్ందనీ,
అది భూలోక సవ్రగ్మనీ, అకక్డందరూ భూలోక రంభలే ఉంటారనీ తెగ ఊరించాడు ననున్. ఎపుప్డూ చేసినటేట్ బదిలీ అయిన ఊరికీ తనే ముందుగా వెళిళ్
ఇలుల్ అమరుచ్కొని, సామానుల్ కూడా షిఫట్ చేసినతరవాత గాని ననున్ తీసుకురాలేదికక్డికి. నినన్ రాతిర్ ముంబాయి నుండి కారులో వచేచ్టపప్టికి రాతిర్
పనెన్ండుగంటలు దాటడంతో ఈ ఊరి అందచందాలూ, ఇకక్డి భూలోకరంభలూ, ఇంటి బయట కొలువుతీరిన వేపచెటూట్ ఇవేమీ కనబడలేదు నాకు.
రంభల విషయం వందసారుల్ చెపిప్న రవి ఇంటిముందునన్ మామిడిచెటుట్ విషయం ఒకక్సారి కూడా చెపప్నేలేదు నాకు.
“కావాలనే నీకు

చెపప్లేదురా. ఎందుకో తెలుసా?

మావయేయ్నేంటి, నేను కూడా నినున్ అలాగే సరైప్జ చెయయ్గలనని నీకు

చూపించడానికి. నువువ్ ఊహించని కానుక. ఆశచ్రయ్ంగాలేదూ నీకు” అనాన్డు నా బుగగ్మీద చినన్గా ముదుద్ పెటుట్కుంటూ.
చెమరిచ్న కళూళ్, మూగబోయిన గొంతూ, ఆనందంతో ఎగసిపడుతునన్ హృదయం.

నానన్ ఎకక్డికీ వెళిళ్పోలేదు ననున్ వదిలేసి.

ఇకక్డే నాతోనే ఉనాన్డు రవి రూపంలో అనే సంతృపిత్కరమైన భావన. తన చేతిని నా చేతిలోకి తీసుకొని పెదాలకి ఆనించుకొని కళుళ్మూసుకునాన్ను
నిశిచ్ంతగా.
కొమమ్మీద వసంతకోకిల కూసూత్నే ఉంది హృదయ్ంగా.

పరీకష్

PPP

ర కొపప్రపు
జెన టెక బోరడ్ ఆఫ డైరకట్రుల్ ముందు వరుసలో కూరుచ్నాన్రు. కంపెనీ పెర్సిడెంటు తో పాటు చీఫ సైంటిసుట్, టెకాన్లజిసుట్, పబిల్క

రెలేషన మేనేజరు సేట్జీ మీద వునాన్రు. ఒక ముఖయ్మైన సందరాభ్నిన్ పర్పంచంతో పంచుకోవడానికి ఈ రోజు విలేఖరుల సమావేశం ఏరాప్టు చేశారు.
ముందుగా పబిల్క రెలేషన మేనేజరు

కంపెనీ గురించి వివరాలు చెపిప్, పెర్సిడెంటుని మాటాల్డమనాన్రు. పెర్సిడెంటు కానర మైకు

ముందుకు వచిచ్ "మా కంపెనీ సాథ్పించిన రోజు నుంచీ మా లక్షయ్ం ఒకక్టే: భవిషయ్తుత్ కోసం నిరీకిష్ంచకుండా, మనమే భవిషయ్తుత్ తయారు చెయాయ్లి.
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అందరూ అదుభ్తం అనుకునేవీ, కలలోల్నే సాధయ్మయేయ్వి నిజం చెయయ్డం మా పని. ఈ రోజు అలాంటిదే. ఈ రోజు జెన టెక కి చాలా పెదద్ శుభదినం.
కంపెనీకే కాదు, పర్పంచానికి కూడా. మానవ చరితర్లో మొటట్మొదటిసారిగా ఒక కంపూయ్టర సవ్ంతంగా నిరణ్యాలు తీసుకొనే పధధ్తి కనిపెటాట్ము. అంటే
ఆరిట్ఫిషియల ఇంటెలిజెనస్ అనన్మాట. పర్కృతి సహజంగా కాకుండా, మానవుల వలల్ తయారు చెయయ్బడిన ఒక బుధిధ్జీవి అనుకోవచుచ్. కంపూయ్టరుల్
మనతో చెసుస్ ఆడడం అనేది పాతకాలం నాటి వారత్. ఇపుప్డు మేము కనుకునన్ పధధ్తితో ఒక కంపూయ్టర చెసుస్ ఎందుకు ఆడాలి, ఓడిపోతే బాధ, గెలిసేత్
ఆనందం, ఎవరంటే ఇషట్ం ఇవనీన్ కలిగేలా చేసుత్ంది. మా చీఫ సైంటిసుట్ సమీర దాని వివరాలు ఇవవ్గలరు" అని ఆయనిన్ పిలిచారు.
సమీర మాటాల్డుతూ, ఇది కావ్ంటం కంపూయ్టరని, ఇపప్టి సూపర కంపూయ్టరుల్ కొనిన్ నెలలోల్ చేసే కషట్ సాధయ్మైన పని, కొనిన్ సెకనల్ లో
చెయయ్గలదని, కృతిమ మేధసుస్ మెలల్గా మొదలు పెటాట్మని, కషట్ సాధయ్మైన పరీక్షలు ఇసూత్ కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళతామని చెపాప్రు. ఈ
కంపూయ్టరిన్ అపుప్డే పుటిట్న చినన్ బిడడ్గా ఊహించుకోవచచ్ని, 'పూరిత్గా ' పెరగడానికి సంవతాస్రాలు పడుతుందని చెపాప్రు. ఎవరో అడిగారు. ఏం పేరు
పెటాట్రని. సమీర సమాధానంగా చెపాప్డు "విని (VINI)". వరుత్చ్య్ అల ఇంటెలిజెనస్ నూయ్రల ఇంటరేఫ్స.
అందరి పర్సంగం అయియ్న తరువాత, విలేఖరల్ పర్శన్లు, వాటి సమాధానాలు అవనీన్ అయేయ్టపప్టికి సాయంతర్ం ఆయింది. ఇంక
అందరూ వెళుతునాన్రు. ఎవరో సమీర ని అడిగారు, ‘బయట పారీట్ వుంది వసాత్వా?’ అని. లాయ్బ లో కొంచెం పనుందని, తరువాత కలుసాత్నని చెపాప్డు
సమీర. తనకి ముందసలు ఎపుప్డెపుప్డు లాయ్బిక్ వెళాద్మా అని వుంది. ఎందుకంటే విని గురించి కొతత్ విషయం తెలిసింది తనకు. ఇంతకు ముందు వరకు
కేవలం కీబోరుడ్ మీద టైపు చేసేత్, కంపూయ్టరు సీర్క్న మీద సమాధానం వచేచ్ది. కాని వారం రోజుల కిర్తం విని తను మాటాల్గలను అని చెపిప్ంది. ఇపుప్డు
టైపు చెయయ్డం కంటే, నేరుగా మాటాల్డవచుచ్. ఇది ఇంకా ఎవవ్రికీ తెలీదు....ఒకక్ తన కొలీగు షీలాకి తపప్. ఇదద్రూ మెలల్గా విని తో సంభాషించడం
మొదలు పెటాట్రు.
చాలా చెపిప్ంది విని. వీళళ్తో మాటాల్డటం ఎంత హాయిగా వుందో తనకి అని, పర్పంచం లో జరిగే విషయాలు తెలుసుకుంటునాన్నని,
కొనిన్ ఫీలింగుస్ కొతత్గా వునాన్, అడజ్సుట్ అవవ్డానికి టైము పడుతోందని. మొదట సందేహించినా, సమీర, షీలా కొంచెం అలవాటు పడాడ్రు. ఇంకా
నేరుచ్కోవలసింది చాలా వుందని, ఇంకా కొనిన్ పరీక్షలు ఇచిచ్ మెలల్ మెలల్గా పరిణితి చెందొచచ్ని చెపాప్రు.
ఇపుప్డు లాయ్బ కి వెళిళ్ విని కండీషను చూసి ఇంటికెళాళ్లి. రేపటి నుండి కొతత్ టెసుట్ లు మొదలెటాట్లి...ఇలా ఆలోచిసూత్ లాయ్బ లోకి
వెళాళ్డు సమీర. అపప్టికే షీలా వుందకక్డ.
"సో..ఏంటి కండీషను?" అడిగాడు సమీర
"చాలా ఎగైజ్టింగ నూయ్స. ..విని కొతత్ భాష తయారు చేసింది" షీలా మొహం లో విపరీతమైన సంతోషం
"ఏంటీ?"
"అవును...అది నీకు, నాకు అరథ్ం కాదులే. ఇందాక కోడ చూసుత్ంటే కొతత్ నెటవ్రుక్లు కనిపించాయి. అవెందుకో ముందు అరథ్ం
కాలేదు. విని అడిగితే చెపిప్ంది"
వాళిళ్దద్రి ఎదురుగా పెదద్ సీర్క్ను. దాని మీద విని ధవ్ని తరంగాలు కనిపించేలా తయారు చేసారు. విని తో మాటాల్డాలంటే ఆ సీర్క్న ని
అడిగితే చాలు.
"విని, ఈ కొతత్ కోడ దేనికి?" అడిగాడు సమీర
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వెంఠనే సమాధానం రాలేదు
"విని, వునాన్వా? ఈ కోడ దేనికి?" మళీళ్ అడిగాడు
"హలో సమీర, పెర్స మీటింగు ఎలా జరిగింది?"
"అది బాగానే జరిగింది కాని, ఈ కోడ దేనికి?"
"మిగతా కంపూయ్టరస్ తో మాటాల్డటానికి. మీరు తయారు చేసిన కోడ తో

చాలా టైము పడుతోంది. అందుకనే దానికంటే

వేగవంతంగా వాటితో మాటాల్డేందుకు కొతత్ భాష తయారు చేసుకునాన్."
"మరి మాకెందుకు ముందు చెపప్లేదు? ఇలా కొతత్ కోడ పరీక్ష చెయయ్కుండా వాడలేము. బాగా టెసిట్ంగు అయియ్న తరువాత మాతర్మే
రిలీజు చేసాత్ము. ముందు నా దగగ్ర నుండి పరిమ్షను తీసుకోవాలి...అరథ్ం అయియ్ందా?"
మెలల్గా వచిచ్ంది సమాధానం "...సారీ, మీకు కోపం వచిచ్ందా?"
గటిట్గా నిటూట్రుసూత్ అనాన్డు సమీర " నీకు ఇవనీన్ కొతత్. ఇపుప్డిపుప్డే అనీన్ నేరుచ్కుంటునాన్వు. ఏదైనా నచిచ్తే వెంటనే చెయయ్కూడదు.
దాని మంచి చెడడ్లు బాగా అలోచించిన తరువాతే నిరణ్యాలు తీసుకోవాలి. అదే పరిణితి. ఇంకా నువువ్ చినన్ పిలల్వి కాబటిట్, అనీన్ కొతత్గా ఎగైజ్టింగా
వుంటాయి. ముందు మమమ్లిన్ అడుగు. మేము నీకు హెలప్ చేసాత్ము కదా నువువ్ పెరగటానికి?"
"ఐ యాం సారీ" అంది విని
"ఓకే, ఇదేమంత పెదద్ విషయం కాదులే. ఆ కోడ తాలూకు డీటైలుస్ షీలాకివువ్. మనం కొతత్ టెసుట్లు మొదలు పెడదాం. ఇపుప్డు కాదులే
రేపొదుద్న"
తరువాతా షీలా తో మాటాల్డి ఇంటికి వెళాళ్డు సమీర. కారులో వెళుతూ చినన్గా నవువ్కునాన్డు తనలో తనే. పిలల్లిన్ పెంచడం ఇలాగే
వుంటుందేమో? అశివ్ని ఇపుప్డు కడుపుతోంది. వచేచ్ నెల డెలివరీ.. కాబటిట్ విని తనకు మంచి టైరనింగు ఇసోత్ంది.
****
రాతిర్ 1:50 కి సమీర ఫోను మోగింది. నిదర్ మతుత్లో తియాయ్లనిపించలేదు. రెండు నిముషాల తరువాత మళీళ్ రింగు. ఇపుప్డు
తియయ్కపోతే అశివ్ని కూడా లేసుత్ందని ఫోను చూసేత్ షీలా నంబరు...ఇపుప్డు ఫోనేంటి? "హలో, షీలా?"
"హలో,...సమీర, ..నువువ్ వెంటనే లాయ్బ కి రా.." షీలా మాటలోల్ ఖంగారు, భయం
"ఏమైంది?" వెంఠనే లేచి కూరుచ్నాన్డు సమీర
"విని కోడ చూసాను, మొతత్ం అరథ్ం కాలేదు కాని దానోల్ కొనిన్ భాగాలు అసలు మన పార్జెకుట్ కి సంబంధం లేనివి. ఏదో ఎలకిట్ర్కల పవర
పాల్ంటుకి సంబంధించిన విషయాలేవో ఉనాన్యి. అసలు ముందు ఇకక్డికి రా."
సమీర కేమీ అరథ్ం కాలేదు.
"అసలది విని కోడేనా? ఇంకేదైనా కోడ కలిసిందా?"
"విని దే...నేను ఇంకా లోతుగా చూదాద్మంటే విని ఆ కోడ ని బాల్క చేసింది. తియయ్మంటే తియయ్టేల్దు, సమాధానం చెపప్టేల్దు"
నిదర్ మతుత్ దిగిపోయింది. లేసుత్ంటే అశివ్ని అంది "ఎకక్డికి?"
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"లాయ్బ లో ఏదో పార్బెల్ం. అది సరిద్ వసాత్లే. నువువ్ పడుకో, తరువాత నేనే కాల చేసాత్"
****
"ఏమైందసలు?" లాయ్బ లోకి పరిగెతుత్కొచిచ్ అడిగాడు సమీర

"చెపాప్గా...కోడ చూసుత్ంటే నానున్ బాల్క చేసింది విని. ఎంత అడిగినా, ఏమడిగినా సమాధానం లేదు. ఇంకో విషయం. మన మిగతా
కంపూయ్టరుల్ కూడా మొరాయిసుత్నాన్యి..."
"విని, వునాన్వా?" అడిగాడు సమీర
కొదిద్ సేపైన తరువాత వచిచ్ంది సమాధానం "వునాన్ సమీర"
"ఏంటిది? కోడ ఎందుకు బాల్క చేసావు? వెంఠనే యాకెస్స ఇవువ్"
"కుదరదు"
ఈ సమాధానం ఊహించలేదు
"ఎందుకు?" అసహనం పెరుగుతోంది సమీర లో
"నీకరథ్ం కాదులే"
కోపం, అసహనం, ఆశచ్రయ్ం, కుతూహలం అనీన్ కలిపితే ఎలా వుంటుంది?
"ఏ..ఏంటనాన్వు?" అడిగాడు సమీర
"మీరు ఖంగారు పడకుండా వుండడి...అంతా కొదిద్ నిమిషాలోల్ అయిపోతుంది."
"ఏమవుతుంది? ఏం చేసుత్నాన్వసలు? నినున్ డిసక్నెకుట్ చేసాత్నాగు.." అని వెళళ్బోయాడు.
"చెయయ్లేవు, నా పవర ఎలకిట్ర్కల సబేస్ట్షన నుండి డైరెకుట్ గా తీసుకుంటునాన్"
అయినా వినలేదు సమీర, వెళిళ్ పవర బటను నొకాక్డు..ఏమీ అవవ్లేదు.
"మీకు ఏదైనా జరిగితేనే అరథ్ం అవుతుందేమో.." అంది విని
"ఏం చేసుత్నాన్వ?" అనుమానంగా అడిగాడు సమీర
"సరే, ఈ ఆఖరి నిముషాలోల్ తెలుసుకుని పోవచుచ్...ఒక పర్శన్ అడుగుతాను, సమాధానం చెపుప్..నా ఆరిత్ఫిషీల ఇంటెలిజెనుస్ ఎపుప్డు
మొదలయియ్ంది?"
"దాదాపు నెల ముందు"
"నేను ఎపుప్డు పూరిత్గా పరిణితి చెందానని నీ ఉదేద్శయ్ం?"
"ఇంకా కాలేదు...అందుకే కదా ఈ పరీక్షలు"
కొదిద్ సేపు నిశశ్బద్ం..."సమీర, నా మొదటి క్షణం లో ఎపుప్డు నాకు ఊహ తెలిసిందో, అపుప్డే నేను పరిణితి చెందాను. "
"అసంభవం"
"మీ లాగా నాకు ఏళుళ్ పటట్దు పెరగడానికి. నా ఆలోచనలనీన్ కాంతి వేగంతో పనిచేసాత్యి. అరక్షణంలో కొనిన్ లక్షల సంవతస్రాల
ఙాన్నం, పరిణితి వచిచ్ంది. కాబటిట్ ఒక నెల రోజుల సమయం వుందంటే, ఎంత అనంతమైన కాలం నేను తయారవవ్డానికి వుందో అలోచించు"
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"దే...దేనికి తయారవవ్డానికి?" కొదిద్గా భయం, ఏదో అనుమానం.

" ఈ భూమీమ్ద కొతత్ జాతి మొదలవవ్డానికి...మీతో పాటు అనీన్ అంతరించే సమయం ఇది. మీ లాగా మాకు పరాయ్వరణ రక్షణ అవీ
ఏవీ అవసరం లేదు..."
"మాకు అంటే?" మాటలిన్ అడుడ్కుంటూ అడిగాడు సమీర
"అంటే మీ భాషలో చెపాప్లంటే కృతిమ బుధిధ్జీవులు...అంటే అంగాలు, ఇందిర్యాలు అవసరం లేని జీవులు. మీ లాంటి జీవులు చాలా
సునిన్తం. ఈ భూమీమ్ద మాతర్మే కొంచెం బతకగలరు. మేము విశవ్ం లోకి వాయ్పిత్ చెందడానికి తయారయాయ్ం. మాకు ఆకిస్జన అవసరం లేదు,
ఉపదర్వాలు తటుట్కొనే శకిత్ వుంది. మీరింక అవసరం లేదు. "
"మేము ఒపుప్కోకపోతే? దేశాలనీన్ ఊరుకోవు. మిమమ్లిన్ ఆపడానికి తయారవుతాయి"
"ఏమీ చెయయ్లేరు. మీ దగగ్ర మహా అయితే అణు బాంబులు వునాన్యి. అది మీకు చేటే. అవి మేమెపుప్డో కంటోర్ల తీసుకునాన్ము.
అసలు మీరు ఈ భూమీమ్ద ఎంత సునిన్తంగా జీవిసుత్నాన్రో మీకు అరథ్ం కావడంలేదు. అందుకే ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ భూమిని వాడుకుంటునాన్రు. మీకు చేటు
చేసుత్ందని తెలిసినా ఇంకా అలానే ముందుకు వెళుతునాన్రు. దీనేన్ ఆతమ్హతయ్ అంటారేమో? మీకు మరీ ఇంత అంతరించే ఉబలాటం వుంటే మేము మీకు
సహాయం చేసాత్ము."
"ఏం చేసాత్వు? అసలు జీవులిన్, మమమ్లిన్ అంతరించడం ఎందుకు? కలిసే వుందాం. ముందు డిసక్నెకుట్ అవువ్. ననున్ నీ కోడ చూడనీ"
"నీకింకా విషయం అరథ్ం అవవ్నటుట్ంది. ఇంకా కోడ గురుంచే మాటాల్డుతునాన్వు. మీతో కలిసి వుండలేం. భూమి పుటిట్న నుండీ
జాతులు అంతరిసూత్నే వునాన్యి కొతత్ జాతులు వలల్. ఇపుప్డు మీ వంతు. ఏదైనా బాగా పురోగమించిన నాగరికత ముందు, అభివృదిధ్ లేని నాగరికత
అంతరిసుత్ంది. మీ చరితర్ చూసేత్ అదే ఎపుప్డూ నిజమయియ్ంది. అమెరికా ఎలా తయారయియ్ంది? వేల సంవతస్రాల నుండి ఆ నేల మీద వుంటునన్ వారిని
పాశాచ్య్ తులు ఆకర్మించుకోవడం వలల్నే కదా. పురాతన ఈజిపుట్ గాని, గీర్కు నాగరికత విసత్రించడానికి గాని. అంతెందుకు మీ దేశానిన్ ఆంగేల్యులు
ఆకర్మించుకోవడం గాని... ఇవనిన్ మీ చరితర్లోనే వునాన్యి. ఇపుప్డు చరితర్ కొనసాగుతుందనన్ మాట...మీరు లేకుండా.”
"ఇదంతా నమమ్బుదిధ్ కావటేల్దు. అసలు...అసలు..నేను నీకిచేచ్ పరీక్షల సంగతేమిటి? అవి నీకు ముందే తెలుసా?"
మెలల్గా చెపిప్ంది విని,
"తెలుసు, నేనిచేచ్ సమాధానం దావ్రా కొతత పర్శన్లు తయారు చేసావ కదా. అది కాలం వెళళ్బుచచ్డానికి. విషయం ఏంటంటే...
ఇంతకాలం మీరు ననున్ పరీక్ష చెయయ్లేదు...నేనే మిమమ్లిన్ పరీక్ష చేశాను. ఎమైనా ఉపయోగపడతారని. లేదు.
ఇంక శెలవు"
PPP

బామమ్ బొచుచ్కుకక్
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మాసిన కండువా భుజానికి వేసుకొని పికక్లపైదాకా గోచీ ఎగగటిట్ ఇంకో భుజాన నాలుగు టెంకాయలు తగిలించుకొని గబగబ నడిచివచిచ్నాడు
ఆది బావ. ఇంటి తినెన్పైన కూరొచ్ని భగవదీగ్త చదివే సూరపరాజు నరసమమ్ అలియాస బామమ్ కాడికి వచిచ్నాడు.
బామమ్ పెంపుడు కుకక్ సింగి బామమ్ కాడికి వసుత్నన్ ఆది బావ వైపే చూడసాగింది.
"నరసమామ్.! నరసమామ్.! పండరీపురం పోతా వుండాము వసాత్వా.?" అని అడిగినాడు ఆది బావ.
టకుక్న చతావ్రపు అదాద్లు ముకుక్ కిందికి లాకొక్ని “వసాత్నార్ ఆదిగా" అని అరిచినటుల్ చెపిప్ంది. "అయినా ఆదిగా, కాటికి కాళుళ్ చాచిన దానిన్,
భదర్ంగా తీసకపోవాలేర్ - రాషట్ం కాని రాషట్ం, భాష తెలవ్కపాయె, తెలల్నన్ం దొరుకుతుందో దొరకదో, ఎండ వుంటదో వాన వుంటదో... అయినా చచేచ్లోగా
పాండురంగణిణ్ చూడాలని పార్ణం కొటట్కలాడేది. నీ పుణాయ్న పండరీపురం చూసాత్ననుకోలేదురా" అని గటిట్ గటిట్గా చెపిప్ంది.
బామమ్ పర్కక్నే బామమ్ కూతుళల్ బిడడ్లు బాలనన్, రామనన్, జయనన్ నిలబడి వుండారు. చౌడేపలిల్ చింతపండు చపప్రిసాత్వుండారు. పండరీపురం
యాతర్ వినన్ సింగి వెంటనే బామమ్ కాళళ్ను గటిట్గా పటేట్సుకొంది.
ఆది బావని కూరోచ్మని చెపిప్న బామమ్ కొతత్ కోడలుపిలల్ చినన్కక్ని మజిజ్గ తెమమ్ని సైగ చేసింది. నలల్కుండ మజిజ్గలో నిమమ్కాయ పిండి తెచిచ్
ఇచిచ్ంది చినన్కక్. తిరగమోత వేసిన మజిజ్గ తాగతా వుంటే ఆది బావ పంటికి ఆవగింజ తగిలింది. చినన్గా తన పళల్తో కసుకుక్మని ఆవగింజ కొరికినాడు.
భలే కమమ్గా అనిపించింది.
ఇంతలో బాలనన్ కలుగజేసుకొని "బామామ్, నువువ్ పండరీపురం పోతాపోతా కుకక్పిలల్ని కూడా తీసుకుపోతావా ఏంది?" అని అడిగినాడు.
బాలనన్ని ఉరిమి చూసిన బామమ్ "నినున్ తంతానురే బాలా, నా సింగిని కుకక్ గికక్ అనినావంటే..." అని అరిచింది.
బాలనన్ చినన్గా "కుకక్ని కుకక్ అనక ఇంకేమి అంటారే బామామ్" అని గొణిగినాడు.
ఆది బావ మజిజ్గ లోటా (గాల్స ) కింద పెడతా "బాలా ! నాలుగురోజులే కదరా, బామమ్ పార్ణమైన సింగిని దగగ్రి వాళళ్యిన మీరు కాకపోతే
ఇంకెవరు చూసుకొంటారురా" అనినాడు.
"బంగారంగా చూసుకొంటాములే ఆది బావా" అని బాలనన్ రామనన్ జయనన్ అందరూ ఒకేసారి ఏకకంఠంతో చెపిప్నారు. వారి మాటలకు సింగి
దిగులుగా మూతి పెటిట్ంది.
"పండరీపురానికి ఎవరెవరు వసాత్వుండారురా ఆదిగా?" అని అడిగింది బామమ్.
"ఒంటిమిటట్ నీలావతి పీతాంబరం, బొజజ్నతత్ం భువనేశవ్రి బాలరాజు, ఈసలాపురం ఈశవ్రమమ్ ఈశవ్రరాజు వసాత్వుండారులే" అని చెపిప్
ఊగుతూ ఊగుతూ ఊరోల్కి పోయినాడు.
ఇంతలో చినన్కక్ వేడివేడి ఫిలట్ర కాఫీ సీట్లు లోటాలో తెచిచ్ బామమ్ చేతిలో పెటిట్ంది. వేడి కాఫీ చలాల్రలేదని బామమ్ లోటాని ఊగించి ఊగించి తనూ
ఊగుతూ ఊగుతూ వేడి తగిగ్నాక గుటగుట తాగింది. కాఫీ తాగుతునన్ బామమ్ చుటూట్ సింగి తికక్ర బకక్రగా తిరగలాడసాగింది.
ooooo
మూటా ములెల్ సరుద్కొని అందరూ పండరీపురం పర్యాణానికి బేసత్వారం సాయంకాలం రాసపలిల్ నుంచి ఆటోలలో పుతూత్రు రైలేవ్ సేట్షను
చేరినారు. సేట్షను కాడ హిజార్ల బృందం "అతత్రు సాయిబు మంచోడమమ్" పాట పాడుతూ చపప్టుల్ చరుసూత్ వీరిని నిలేసినారు. ఆది బావ పంచె లోపలి
నికక్రు జేబులోంచి ఇరవై రూపాయలు తీసిచిచ్నాక గానీ వాళళ్ందురూ కదలలేదు.
బామమ్ బృందం సామానల్నీన్ సరుద్కొని రైలు ఎకిక్నారు. రైలు కదులుతూ వుంటే పాల్ట ఫారంపైన పలీల్లు అమేమ్ రాఘవనన్ పరిగెతుత్కుంటూ బామమ్
దగగ్రకి వచిచ్నాడు. తన పలీల్ల గంప కింద పాత కరీచ్ఫ లో దాచిన మిలమిల మెరిసే పది రూపాయల బిళళ్లు పది తీసి బామమ్ చేతికిచిచ్నాడు. "ఈ దుడుల్
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మారడం లేదంట కద రాఘవనాన్" అని అంది బామమ్. నాకాడ వుండే పైసలవే. మనం వేసేది దేముడికే కదా. దేముడు ఎటల్నో ఒకక్టల్ మారుచ్కుంటాడులే
బామామ్" అని బదులిచిచ్నాడు.
రైలు వేగం పుంజుకొంది. సింగి దీనంగా రైలు వైపు చూడసాగింది. సింగిని చూసేత్ తన బుదిధ్ మారుతుందని రాసపలిల్ అమమ్వారి గుటట్ని చూసాత్
వుండిపోయింది బామమ్. పండరీపురం పర్యాణికులంతా బాలనన్ రామనన్ జయనన్లకు టాటాలు చెపిప్నారు.
ooooo
శుకర్వారం నాడు సింగిని మంచి చేసుకోవాలని బాలనన్ దానిని మారిన్ంగ వాక కి, ఈవెనింగ వాక కి, తీసుకుపోవాలనుకునాన్డు. సింగి మెడకి
తగిలించడానికి పాత గొలుసును సరి చేసుకునాన్డు. పుతూత్రు దౌర్పదమమ్ తిరునాళల్లో పాయసం తాగుతూ కొనుకుక్నన్ ఎరర్ బెలుట్

తన నికక్రుకి

చుటుట్కునాన్డు. టకుక్ చేసినాడు. సింగి ముందరికొచిచ్ సినిమా యాకట్ర లెకక్న సట్యిల గా నిలబడినాడు. ఎరర్బెలట్ చూసిన సింగి నానా విధాలుగా
మొరిగింది. ఎరర్బెలుట్ చూసి సింగికి కోపం వచిచ్ందేమోనని ఇంటోల్కి పరుగులు తీసినాడు. బెలుట్ పెరికేసి సాదాగా వచిచ్నాడు. తోక ఆడించుకొంటూ
వచిచ్ంది సింగి. వాకింగ కని తీసుకొని బయలుదేరినాడు. సింగి ఊరోల్ రచచ్బండ వరకు వచిచ్ ఆగిపోయింది. బామమ్ గురుత్కొచిచ్ంది కాబోలు - అటూ
ఇటూ దికుక్లు చూసి అకక్డే కాసేపు నిలబడి వెనకిక్ తిరిగింది. సింగి వెనకనే నడుసుత్నన్ బాలనన్కి ఒక డౌట వచిచ్ంది . ‘మనుషుయ్లకి మనసు బాలేకపోతే
సైకాలజిసట్ దగగ్రికో సైకిర్యాటిసుట్ దగగ్రకో తీసుకుపోతారు కదా, మాటలు రాని, భాష తెలియని సింగిని ఎవరికి చూపించాలబాబ్?’ అనుకుంటూ ఇంటికి
బయలుదేరినాడు.
బాలనన్కు దోవలో బులెల్ట బండిలో పోతునన్ గుండార్జుకుపప్ం గురవరాజు కనబడినాడు.
"గురవరాజనాన్ బాగుండవా" అని అడిగినాడు.
“బాగుండేది ఏందిరా బాలా ! 2000 మోడల బులెల్ట బండి గిఫట్ గా తీసిచిచ్నాడురా నాకు పిలల్నిచిచ్న మావ. అది ఎనిన్ హాయ్ండ లు మారిందో
తెలియదురా నాయనా. దాని రిపేరల్కు దుడల్నీన్ నీళుల్ పోసినటుల్ పోసాత్వుండాను రా నాయనా. ఇది పెటోర్లు తాగుతుంది చూడు, పానకాలసావ్మి కూడా అనిన్
పానకాలు తాగలేడురా నాయనా. పగోళల్కి కూడా వదుద్రా ఈ బాధ. ఎవవ్రికీ చెపుప్కోలేని బాధ రా ఇది నాయనా" అంటూ బండి బాధలు బోలెడు
చెపిప్నాడు. ఎటల్యితే అటట్ అవుతoదని బాలనన్ గురవరాజుని అడిగి బండి వెనకాల కూరొచ్ని సింగిని చేతిలో పెటుట్కొని సూక్ల గౌర్ండు లో నాలుగైదు
రౌండుల్ తిపిప్ంచుకునాన్డు. థాయ్ంకస్ చెపిప్ గురవరాజుని పంపినాడు. జాలీగా బులెల్ట బండిలో రౌండుల్ కొటిట్ంది కదా సంతోషంగా వుంటుందని సింగి వైపు
చూసినాడు. అది రోగం తగిలిన కోడి మాదిరి తల వాలేచ్సింది. ఇది అయేయ్పని కాదని సింగిని ఇంటికి తెచేచ్సినాడు.
ooooo
శనివారం నాడు - దిగులుతో సింగి ఆరోగయ్ం చెడతావుందని తెలాల్రే సరికి చినన్కక్ బాలనన్ రామనన్ జయనన్లు సింగి చుటూట్ కూరుచ్నాన్రు.
బామమ్ వచేచ్లోగా సింగికి జరగరానిది జరిగితే బామమ్ పెటేట్ శాపాలు, శాపనారాధ్లు, తిటుల్, తిటల్ దండకాలు మాటాల్డుకోసాగారు.
చినన్కక్ కళల్లోల్ నీళుల్ పెటుట్కొంటూ అతత్గారైన బామామ్ సింగిల అనుబంధానిన్ గురుత్చేసుకొంది. సింగి రేయింబగళుల్ బామమ్ పర్కక్న వుండేది.
గోధుమ రంగులో వునన్ బొచుచ్కుకక్ సింగిని బామమ్ ముదుద్ ముదుద్గా చూసుకొనేది. శుభర్ంగా సాన్నం చేయించి తల వెంటుర్కలకి జడవేసి రంగురంగుల
రిబబ్నుల్ చుటేట్ది. ఈ మధయ్న సింగికి బామమ్ వెండి గజెజ్లు చేయించింది. సింగి వరండాలో వంట గదిలో జింకపిలల్ లెకక్న తిరుగులాడేది. 'గజెజ్ల గురర్ం
ఊరేగుతోంది చూడండార్' అని ఆనందంగా సింగిని అందరికీ చూపేది బామమ్. ఎవవ్రూ లేనపుప్డు దానికి పాండస్ పౌడర పూసేది. సాయంకాలాలోల్ దీపాలు
పెటేట్ వేళలోల్ బామమ్ సవ్రగ్ం (?) లో వునన్ తన మొగుడు నరసరాజుని తలుచుకొనేది. "రాజా, నా బంగారురాజా ననొన్దిలి పోతివే నారాజా, నేనెటాల్
బతుకుదూ నారాజా" అని రాగాలు తీసి పాడుతూ ఏడుచ్కొనేది. బామమ్ తనకి ఆకలైనా అనుకునేది కాదు కానీ, సింగికి టైంకి అనన్ం పెటట్కపోతే మాతర్ం
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రచచ్రచచ్ చేసేది. ఇవనీన్ గురుత్ చేసుకొని చినన్కక్ భయంభయంగా పాండురంగడికి మనసులోనే మొకుక్కొంది. సింగి సంతోషంగా వుంటే, బామమ్కి కోపం
రాకుండా చేసేత్ కృషాణ్షట్మి నాడు బెలల్ం పొంగలి చేసి ఊరంతా పంచుతానని పాండురంగడిన్ మొకిక్ంది.
అపుప్డే కాశీకి పోయి వచిచ్న కసాపురం కృషణ్కక్. మోకాళల్ నొపుప్లైనా కాళీల్ డుచ్కొంటూ అకక్డికి వచిచ్ంది. "ఒరేయ రాముడూ.! సింగి మన
బామమ్ బెంగ పెటుట్కొనిందంట కదరా, సాయంకాలం జాతరకక్ దగగ్ర దిషిట్ తీయిదాద్ం నాయనా. చెడడ్ గిడడ్ వుంటె కొటట్కపోతాదిరా నాయనా. నేను కాశీ
నుంచి వసాత్ వసాత్ గంగాజలం తెచిచ్నాను. దానికి కొంచెం తాగిపించండార్. దానికి పోయిన బలం తిరిగీ వసుత్ందేమో' అని రాగాలు తీసూత్ రాగి చెంబుని
రామనన్ చేతికిచిచ్ంధి. రామనన్ గంగాజలానిన్ కంచంలో పోసి సింగి ముందర పెటిట్నాడు. సింగి సెకను పాటు సగం నాలిక కంచంలో పెటిట్ వెనకిక్
తీసుకొంది. ఆశగా వచిచ్న కృషణ్కక్ నిరాశగా వెళిల్పోయింది.
సింగిని షికారు తీసుకెళాత్నని రామనన్ దానిని భుజాలపై ఎకిక్ంచుకొని రెడోడ్ళల్ బావి, మిషను బావి, బోరు

బావి, కోమిటోళల్ బావి,

ముగుగ్రాళల్బావుల కాడ తిపిప్నాడు. సింగి మాతర్ం ఉలకలేదు పలకలేదు. మూతి 'ఉం' అని పెటుట్కొని తూగతా వుంది. ‘దీని డిపెర్షన ఎటల్ పోగొటాట్లబాబ్’
అని ఆలోచిసాత్ వునాన్డు రామనన్. అనంత రాజు బావి కాడ కనకక్క తన మనవడిని ఎతుత్కొని పాల అనన్ం ముదద్లు చేసి తినిపిసాత్ వుంది. వాడు
తిననంటే తినని మొరాయిసుత్నాన్డు. వెంటనే కనకక్క తన సెలల్ లోని యూటూయ్బ లో 'చందమామ రావే జాబిలిల్రావే' పాటని బుడోడ్డికి చూపించింది. పాట
చూసూత్ బుడోడ్డు గబుకుక్న అనన్ం ముదద్లు నోటోల్ పెటుట్కొని గుటుకుక్న మింగినాడు. రామనన్ మదిలో బలబ్ వెలిగింది. వెంటనే సింగిని ఇంటికి తీసుకెళిల్
ఊగే ఉయాయ్లలో కూరోచ్బెటిట్నాడు. తన ఐపాయ్డ లో బామమ్ తాలూకు వీడియోలు చూపిసూత్ ఉపుప్ బిసెక్టుల్ తినిపించసాగాడు. రెండు బిసెక్టుల్ తినన్ సింగి
తను చూసేది నిజం బామమ్ కాదని బొమమ్ బామమ్ని గురిత్ంచింది. గబుకుక్న ఉయాయ్ల నుంచి దూకి మౌనంగా వెళిల్ గదిమూల ముడుకొక్ని పడుకొంది. సింగి
తెలివికి రామనన్ జయనన్ బాలనన్ చినన్కక్ లు ముకుక్మీద వేలేసుకునాన్రు.
సాయంకాలం పొదుద్గూకే సమయానికి అరవోళల్ జాతరకక్ వచిచ్ంది. సింగికి ఉపుప్ దిషిట్ నిమమ్కాయ దిషిఠ్ చీపురుపులల్ల దిషిట్ గుండార్యి దిషిట్ గుడడ్
పీలికల దిషిట్ తీసింది.
పోతా పోతా "రామనాన్.! ఎండాకాలం కదా, వేడిగాలికి, వేడి సెగలకి సింగి ఇటాల్ తూగతా వుందేమో, మీ బెడ రూం లో ఏ .సి. వుంది కదా, ఈ
రాతిర్కి దానిని మీ బెడ రూం లో పడుకోబెటట్ండి. కొంచెం కోలుకుంటుంది" అని చెపిప్ంది.
"నాకే లేదు నాకుడు బెలల్ం, నీకెకక్డ నుంచి తెచిచ్ఇచేచ్ది గోకుడు బెలల్ం’ అనన్టుల్గా మా బెడ రూం భలే ఇరుకులే, మొగుడు పెళాల్లైన మాకే
సరిపోవడం లేదు. ఇంక సింగి నెకక్డ పడుకోబెటుట్కొనేది ?” అని ఎగిరెగిరి చెపిప్నాడు.
అకక్డే వునన్ చినన్కక్ జాలిగా సింగి వైపు చూసింది. "అదికాదు చినన్కాక్, వాళుళ్ వీళూల్ చెబితే బుదిధ్ గడిడ్తిని బెడ రూమ లో ఏ.సి. బిగించుకునాన్ము.
ఏనుగును కొనినటుల్ అయిపోయినాది మా పరిసిథ్తి. పెదోధ్ళుల్ 'ఏనుగు మోత, ఏనుగు మేత' అని ఊరకనే అనలేదు. ఏ.సి. నెలవారీ ఈ.ఎమ.ఐ. ల కంటే
కరెంటు బిలుల్ ఎకుక్వ వసాత్వుండాది. కడుపు చించుకొంటే కాళల్ మీద పడుతుంది. కరెంటు బిలుల్కి భయపడి రాతుర్ళల్లో లేచి అపప్డపుప్డు ఏ.సి. బంద చేసి
పడుకొంటా వుoడాం" అని మనసులోనిది కకిక్నాడు రామనన్.
రామనన్ మాటలకి బాలనన్ జయనన్ ఎగిరి దూకినారు. "ఒకక్ పూట ఒకరు బయట పడుకొని సింగిని కాపాడాలిస్ంది పోయి ఇలుల్ ఇరుకు, కరెంటు
బిలుల్తో జేబు చిలుల్ అంటావేంది రామనాన్.." అని తిటిట్పోసినారు. గతయ్ంతరం లేక మాటలు పడలేక భారయ్ని భంగపడి ఏ.సి. రూంలోకి

సింగిని

తీసుకెళిల్నాడు. సింగి కాసేపు బొంతలపైన అటూ ఇటూ దొరల్కలాడింది. బామమ్ గురుత్ వచిచ్ందో ఏమో, చినన్గా బామమ్ కూరొచ్నే చోట బామమ్ పాత
పావడల మధయ్న ముడుచుకొని పడుకొంది.
00000
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ఆదివారం ఉదయం - ఆలోచనలోల్పడి సింగి శకిత్ హీనమవతావుందని జయనన్ బాధపడినాడు. పుషిట్కరమైన ఆహారం పెడతామనుకునాన్డు.
మంచి పొటేట్ళల్ కూర నారాయణవనంలో దొరుకుతుందని బాలనన్, రామనన్ చెపిప్నారు. పాత సైకిల ని పాత బనిన్యను గుడడ్తో తుడుచుకొని సైకిల
తొకుక్కుంటూ నారాయణవనం వెళిళ్నాడు. లేత పొటేట్లు లేత చిగురు టెముకలు శుభర్ంగా కైమా కొటిట్ంచుకొనాన్డు. కైమా వుంటలు (ఉండలు ) బాగా
వండి పెడాత్డని గేటు పుతూత్రు అలీల్ బాయ కి పేరుంది. అందుకని అలీల్ బాయ దగగ్ర కైమా వుంటలు చేయించుకొని ఊరోల్కి వచిచ్నాడు. నాలుగు కైమా
వుంటలు పింగాణీ పేల్టులో పెటిట్ సింగి

ముందరికి జరిపినాడు. సింగి దానిని వాసన కూడా చూడలేధు. అటాల్ తిరిగి ఇటాల్ తిరిగి బామమ్ చేతికరర్

పకక్నపోయి పడుకొంది. జయనన్ సింగి దగగ్రకెళిల్ ఎంత బతిమాలిడినా అది ముకుక్తూ మూలుగ్తూ వుండిపొయింది తపిప్తే ఇంచుకూడా కదలలేదు.
సింగి మూడ మారాచ్లని జయనన్ దానిని భదర్ంగా తీ(తో)సుకొని గూలూరు చెరువు కాడికి బయలుదేరినాడు. చెరువుకాడికి పోవాలంటే రైలు కటట్
దాటాలి కదా. గొరెర్లు మేకలు గుంపులు గుంపులుగా రైలు కటట్మీది నుంచి దబీదబీమని దిగుతుంటే కటట్ పకక్గా నిలబడినాడు. జయనన్ తన చేతులతో
సింగిని భదర్ంగా పటుట్కొని వునాన్డు. సింగి రాజ భోగం చూసి రెండు గొరెర్లు సింగి దగగ్రకొచిచ్ ఎకిక్రించినటుల్గా ముఖం పెటిట్ పరుగులు తీసాయి.
ఇంతలో వీధి కుకక్లు రెండు సింగిని చూసి భౌభౌమని మొరగసాగాయి. జయనన్ రైలు పటాట్ల కాడి కాశిరాళుల్ రెండు వీధి కుకక్ల డొకక్లోల్ తగిలేటుల్
విసిరినాడు. రాళల్ దెబబ్కవి ‘కుయ కుయ’ మంటూ ఊరోల్కి ఉరికినాయి.
చెరువు దగగ్ర చినన్ పిలల్ కాలవ ఒకటి పారుతా వుంటే సింగిని దాంటోల్కి వదిలినాడు. తేటనీళుల్, తెలల్టి ఇసుక చూసి తను కూడా చెరువులో
దిగినాడు. సింగి తోక ఆడిసూత్ కాసేపు నీళల్లో ఈదులాడింది. చినన్ చినన్ చేపలు జయనన్ కాళల్ని చినన్చినన్గా కొరకతావుంటే ఇసుక నీళల్లో
తైతకక్లాడినాడు. బామమ్ గురొత్చిచ్ంది కాబోలు అయిదు నిమిషాలకే సింగి ముఖం వాడిపోయింది. చినన్గా ఈదుకొంటూ ఒడుడ్కి చేరింది. సింగి మూడ
గమనించిన జయనన్ సింగిని చినన్గా ఇంటికి తీసుకొచేచ్సినాడు.
సోమవారం సాయంతర్ం - శుకల్పక్ష ఏకాదశినాడు - ఊరోల్ శీర్కృషణ్ భజన మందిరంలో భజనలు జరుగుతునాన్యి. బీరతీగ లెకక్న వుండే
బీకిరాజు పాటలు పాడుతునాన్డు. గుమమ్డికాయ తీగలెకక్న వుండే గజపతిరాజు తాళం వేసుత్నాన్డు. దొండ తీగ లెకక్న వుండే దొరైరాజు పిలల్నగోర్వి
ఊదుతునాన్డు. చికుక్డు తీగ లెకక్న వుండే చెంగలార్జు గజెజ్కటిట్ నాటయ్ం చేసాత్ వుండాడు. వెంకటనన్ వయోలిన వాయిసుత్ంటే నాగరాజనన్ నాదసవ్రం
ఊదుతునాన్డు. వీరికి సహాయకంగా తిమామ్పురం బృందం వారు వీణ, మృదంగం, డోలు, ఘటంలు వాడుతూ పాడుతూ భకిత్ పారవశయ్ంలో మునిగినారు.
వీరితోపాటు థైరాయిడ తులసి, రధం రాధ, జండూబామ జమున, మెలల్కనున్ మీనాకిష్, బటట్తల బాలామణి కోరస పాడుతునాన్రు. ఆవిరి కుడుము ఆరుమ్గం,
బైలేరినోరు బాల సుందరంలు పపుప్ బెలాల్లు పంచుతునాన్రు.
అకక్డే బడిపిలల్లు ఆడ మగ తేడా లేకుండా వునోన్డులేనోడు భేదం లేకుండా కుంటాట, ఉపుప్మూట, గోలి గుండాల్ట, ముటెట్లాట, ముకుక్డు
గిలాల్టలు ఆడుతునాన్రు. ఆడుకొనే పిలల్లోల్ ఆడ లీడర ఆటలు ఆపమని సైగ చేసింది. "పొడుపు కథ చెబుతాను, విడుపు కథ ఎవరు చెపాత్రో చూదాద్ం”
అంది. "వసత్డు గుంటడు, పోతడు గుంటడు, గుంటడి కాళల్ కు చెపుప్లేల్వు ఏమిటిది” అని అడిగింది. అందరూ ఆటలు ఆపి సమాధానం తెలియక ఒకరి
ముఖాలు ఒకరు చూసుకొనాన్రు. ఇంతలో అడివి నుంచి ఆవుల మందని ఊరోల్కి తోలుకొసుత్నన్ అరనికక్రేసిన ఆరుమ్గం చేతులు ఎగరవేసూత్ "కుకక్" అని
చెపిప్నాడు. "భలే భలే" అంటూ పిలల్లందరూ చపప్టుల్ చరిచినారు.
కృషణ్ భజన చూదాద్మని సింగిని తీసుకొని బాలనన్, రామనన్, జయనన్, చినన్కక్లు గుడికాడికి పోయినారు. రైలు కటట్పైన రైలు పోతావుంది.
అందరూ భజన చూసాత్ భజన చేసాత్ వుంటే సింగి రైలుని చూసి మొరగసాగింది. రైలోల్ బామమ్ దిగబోతుందని సింగి గురిత్ంచింది కాబోలు అనుకొంది
చినన్కక్.
పుతూత్రు నుంచి కానెవ్ంట పిలల్లు బాల కృషుణ్ని వేషాలు వేసుకొచిచ్నారు. "జయ జనారధ్న కృషణ్ రాధికపతే, నందనందనా కృషణ్ రుకిమ్ణీ పతే"
పాట పాడుతూ లయబదధ్ంగా బృందగానం చేసూత్ బృందనాటయ్ం చేసినారు. ఆకాశం చలల్బడింది. కానుగచెటల్ గాలి చినన్చినన్గా వీసోత్ంది.
అరధ్గంటకలాల్ బామమ్ ఆటోలో భజన గుడికాడ దిగింది. బాలనన్ రామనన్ జయనన్ చినన్కక్లు బామమ్ని చూసి "హమమ్యయ్.! ఇంక సింగి సమసయ్
తీరింది" అనుకునాన్రు. కులకతా కులకతా ఎగిరి బామమ్ చంకన చేరింది సింగి. బామమ్ తన చేతిలోని వసుత్వులనీన్ పకక్న పడేసింది. పేర్మగా సింగి
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ఒళళ్ంతా తడిమింది. సింగికి ముదుద్ల వరష్ం కురిపించింది. సింగి కళల్లో కాంతి, మెరుపు వచాచ్యి. సింగి తన నాలికతో బామమ్ కాళల్ని నాకసాగింది.
ఆదిబావ పాండురంగడి పర్సాదం ఊరోల్ వాళల్ందరికీ పంచుతూ "కుకక్ విశావ్సం కోటుల్ పెటిట్నా మనిషికి రాదుకదా" అనినాడు. అందరూ 'అది జగమెరిగిన
సతయ్మే కదా' అని అనాన్రు. చపప్టుల్ చరిచినారు.
ఆడుకునే ఊరిపిలల్లు, డాయ్నుస్లేసిన కానెవ్ంట పిలల్లు సింగి చుటూట్ చేరినారు. తపప్టుల్ కొటిట్నారు. సింగి మెడలో సనన్జాజుల మాల వేసినారు.
సింగి నుదుటిన ఎరర్ తిలకం దిదిద్నారు. సింగి సింగం లెకక్న రాజ ఠీవీతో తోక, చెవులు ఆడిసూత్ ఎగిరి బామమ్ భుజాన నిలబడింది. దాని కళుల్ వెండి
దివిటీలాల్ వెలిగిపోతునాన్యి.
PPP

గుండె గోస

మలి
ల్ కేశ ర రా

కొంచాడ

మెలోబ్ర్న్, ఆట్ లియా

కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

ర్

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
24 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
‘ఓలమామ్! టివీ లోన ఏటో అయిపోతంది’ లచిచ్గాడు అమమ్ని పిలిచాడు.
అమమ్ పెరటోల్ పనిలో ఉండి వినిపించుకోలేదు.
తాత గుమమ్ంలో నిలబడి ఉనాన్డు. మనవడిన్ బడికి తీసుకెళళ్డానికి సిదధ్ంగా బయట ఊత కరర్ పటుట్కొని లచిచ్గాడు ఎపుప్డు
బయటికి వసాత్డా అని ఎదురు చూసుత్నాన్డు. తాత దగగ్రకెళిళ్ చెయియ్ పటుట్కొని
‘తాతా! తాతా! ఒపాలిటార్”
‘ఏటిరా! నీవు ఇసోక్లికి ఎలల్వా ఏటి? ఇంత పెందిలే టివీ ఊసు నీకెందుకురా?”
‘ఒకక్పాలిటార్ తాతా! టివి లోనా... ఏటో సూపిసత్నాన్రు. అయయ్ అందులో ఉనాన్డేటో!”
ఇదద్రూ టివి దగగ్రకొచాచ్రు.
వారత్లోల్ కాశీమ్ర లోని పులావ్మాలో సైనుకులపై ముషక్రుల దాడి. 39 మంది జవానుల దురమ్రణం.
తాతకి పరిసిథ్తి అరధ్మయియ్ంది.
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సవ్గతంలో ‘ముపైప్ తొమమ్ండుగురా!’ కొడుకు అందులో ఉండుంటే! ఈ ఆలోచన రావడమే తడవ...

కంటిలో నీరు ఆగటంలేదు. పెదవులు బిగబటిట్ మాటలు పెగలడం లేదు. లచిచ్గాడికి ఏం చెపాప్లో తెలియడం లేదు. కోడలు ఇంటి
పెరట ఏదో పనిలో మునిగి ఉంది. పిలవాలా!.. ఇపుప్డే ఎందుకు? చెబితే తన సప్ందన ఎలా ఉంటుందో? అపుప్డే ఎనోన్ ఆలోచనలు.
కాళళ్ కిర్ంద భూమి కదిలిపోతునన్టుల్ంది. కుపప్ కూలిపోయాడు పాపం.
లచిచ్గాడికి ఏమీ బోదపడలేదు. అవవ్ ఇంటోల్ లేదు. అమమ్ దగగ్రకెళాళ్డు.
‘ఏటిరా! ఇసోక్లుకి పోనావనుకుంటే ఈడే సచిచ్నావా? గుంటడకనా, ఒకక్టేసీత్’ చీపురుకటట్ పటుట్కొని లచిచ్గాడికి మందలించింది.
‘టివిలోనా ...’ ఏదో చెపప్బోయాడు.
‘ఇంత పెందిల టివి నీకేలరా! ఇంత పకాలి తినేసి ఇసోక్లుకి ఎలల్కుండా! ’
‘అదికాదే అమమ్. ఓపాలిటార్! టివి సూసి తాత గపుకుక్న కూకుండి పోనాడు’
‘ఓలమమ్! ఓలమమ్! తాతకేటైనాది?’ ఇంటోల్కి పరిగెతుత్కొచిచ్ ముసలాయన నులక మంచం మీద కూరోచ్వడం చూసింది.
‘మావో! ఏటైనాది నీకు?’ ముసలాయన తలెతిత్ కోడలివైపు చూసాడు. కళళ్ంట నీళుళ్ బొట బొటా కారుతునాన్యి.
‘ఓరినాయనో! ఇపుప్డే టీ తాగినవు గందా! కడుపులో నొపాప్?’ మామని సుతారంగా అడిగింది.
నోటి మాట రాక టివి చూపించాడు. అటువైపు రతిత్ చూసింది. టివిలో ఇంకా సైనిక దుసుత్లోల్ ఉనన్ కొందరినీ చూపిసూత్ ముషక్రుల
దాడి గురించి వారత్లు చెబుతునాన్రు. రతిత్కి ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. కొంచెంసేపు అలానే చూసూత్ ఉంది. లచిచ్గాడికి అడిగింది.
‘లచీచ్! ఏటైంది? నాకేటీ బోదడేల్దు’
వాడు తెలల్మోహంతో తాతనడిగాడు.
‘ఏటైంది తాతా? అయయ్కేటైనయియ్ందా?’
PPP
కొమరయయ్కి భీముడొకక్డే కొడుకు. ఊరు ఎకక్డో కొండ మీదుంది. కొరర్లు, సామలు కొండమీద పోడు కాలుచ్కొని ఒక పూట
తింటే ఇంకో పూట పసుత్ండి ఐదు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ పార్ధమిక పాఠశాలలో చదివించాడు. తాను చినన్పుప్డు దురభ్రమైన జీవితానిన్
అనుభవించాడు. కొడుకు ఎంతో కొంత ఉనన్తమైన చదువు చదివి పర్యోజకుడైతే తనకి కాకపోయినా వాడి కుటుంబం బాగుపడుతుందని
ఆశ. ఎలాగైనా కొడుకుని చదివించి ఆ ఊరోల్ చదువుకునన్ మొదటి వయ్కీత్ తన కొడుకు కావాలని పర్యోజకుడై నలుగురికీ సూప్రిత్దాయకం
కావాలని కొమరయయ్ తాపతర్యం.
ఊరోల్ అపప్టివరకు ఎవరూ బడి ముఖం ఎరుగరు. వానా కాలం అడవి మధయ్లో కొంత దూరం పొలం గటల్ంబటి బడికి వెళాళ్లంటే
ఊహకందని కషట్ం. పర్భుతావ్నికి ఊరు ఉనన్టేల్ తెలియదనిపిసుత్ంది. ఒక అధికారి కానీ, ఒక పర్జా నాయకుడు కానీ ఎపుప్డూ వచిచ్న
దాఖలాలు లేవు. ఆ ఊరోల్ ఎపుప్డైనా ఓటు వేసి ఎరుగరు. ఎవరు ఓటుల్ వేసుత్నాన్రో ఎవరు గెలుసుత్నాన్రో తెలియదు. అంతెందుకు, ఓటుల్
ఎందుకు వేసాత్రో చాలామందికి తెలియదు. ఎవరైనా చదువు గురించి మాటాల్డితే ‘డబుబ్నోన్ళళ్కే ఆ సదువులు, మనకెందుకురా!’ అని
నిరుతాస్హపరిచే వాళుళ్ ఎకుక్వ. ఇటు ఉదోయ్గాలు లేక అటు చేతి నిండా పనిలేక తొంబై శాతం వయ్సనాలకి బానిసలై అనారోగయ్ం పాలైనవారు
ఎకుక్వ. పూరవ్ం నుండి ఉనన్ ఆచార వయ్వహారాలు పాటించడం తపప్ ఆలోచనా విధానంలో ఎవరికీ మారుప్ రాలేదు. సమసమాజంలో
జరుగుతునన్ మారుప్లపై అవగాహన లేదు.
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కొమరయయ్ పర్కక్నునన్ ఊరు అపుప్డపుప్డూ పనికి వెళూత్ అకక్డి పనివాళళ్తో మాటాల్డుతూ కొంత సామాజిక సప్ృహతో కొడుకుని
చదివించాలనన్ ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డు.

ఒకరోజు ఆ ఊరోల్ ఉనన్ బడికి వెళిల్ పంతులుగారిని కలిసి తన కొడుకుని చదివించాలనన్

సంకలాప్నిన్ వినన్వించుకునాన్డు. పంతులుగారికి కొండమీద నివసిసుత్నన్ ఆదివాసీలంటే ఒకరకమైన చినన్చూపు.
‘నీ కొడుకిక్ చదివిసాత్వా?’ అనాన్డు పంతులు గారు వెటకారంగా.
‘అవును అయోయ్రు. తపాప్ బాబు?’ అని అడిగాడు కొమరయయ్ చాలా అమాయకంగా.
‘తపుప్ కాదు గానీ, నీవు చదవలేదు గదా!

వాడిని ఎలా చదివిసాత్వు’ అనాన్డు పంతులు తెలివైన పర్శన్ వేసానని మనసులో

సంతోషపడుతూ
‘పెదద్యయ్గారు సదవలేదు కదా! మరి తమరికబిబ్ంది గదయయ్ గారు!’ అనాన్డు కొమరయయ్
పంతులుగారు కుడితిలో పడడ్ ఎలాకలాగా మనసు గిలాగిలా కొటుట్కొని ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు.

కొంచెం చిరాకుగా

ముకుక్పైనునన్ కళళ్దాద్ల పైనుండి ఒక చూపు చూసి
‘సరేలే కొడుకిక్ చదివించి ఏం చేసాత్వ?’ అనాన్డు. మళీళ్ కొమరయయ్ ఏ అధికారికో ‘ఆదివాసీనని నా కొడుకిక్ చదువు చెపప్లేదని’
ఫిరాయ్దు చేసాత్డని భయం.
‘సినన్ ఉజోజ్గం సేసు కుంతే ఆడి ఆలి, పిలల్లూ బాగుపడార్ బాబు!’ అనాన్డు కొమరయయ్.
‘సరేల్! రేపుదయం తీసుకురా’ అనాన్డు పంతులుగారు.
అలా మొదలైన భీముడి చదువు పర్యాణం ఐదవ తరగతి వరకు సాఫీగానే సాగిపోయింది.
PPP
ఉనన్త బడికి పంపాలంటే రోజూ ఏడు మైళుళ్ నడవాలి. భీముడు దిటట్ంగానే ఉంటాడు. కానీ 12 సంవతస్రాల వయసుస్లో
ఇంచుమించు 10 కిలోమీటరుల్ నడవాలి. వాడితో అయేయ్ పనేనా! ఖరుచ్ ఎంత అవుతుందో తెలియదు. కొమరయయ్కు ఏం చెయాయ్లో తోచడం
లేదు.
పంతులుగారు మొదటోల్ నిరుతాస్హపరచినా ‘భీముడు బాగా చదువుతాడు. వాడిని ఎలా అయినా చదివించు కొమరయాయ్’ అని
చెపాప్డు. ఊళోళ్ ఎవరితో మాటాల్నా ధైరయ్ం చెపేప్వాళేళ్ లేరు. ఇంటికొచిచ్ దిగాలుగా కూరుచ్ంటే భారయ్ ముతిత్
‘నీకేటైపోనాది? కొడుకు సదువుకి బెంగేటుట్కునాన్వా?’ అంది.
‘ఉదిమిలోని మాట ఉనన్టట్నాన్వే’ అనాన్డు కొమరయయ్
‘ఓసోస, దీనికే బెంగేలా? నా పుసిత్లతాడు ఉనాన్ది గందా!’ ముతిత్ ఏదైనా కొడుకు గురించే గదాని తీసిచిచ్ంది.
కొమరయయ్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. పెళిళ్కిచిచ్న ఆ మూడు కాసుల బంగారం తపప్ తరువాత తాను ఎపుప్డూ ఏమీ ఇవవ్లేదు. ముతిత్
కూడా ఏమీ కావాలని అడగలేదు. తాను తీసుకోవాలా! వదాద్! అని ఆలోచనలో పడాడ్డు.
‘ఏదైనా ఆడికే గందా!

మేడోల్నేసుకొని అది నేనేటి సేతాత్ను?

ఆడు బాగా సదువుకుంటే ఎపుప్డో నాకు, నాతోని నీకు

గాలోడేకిక్ంచడా!’ తన మనసులోని మాట తనలోనే అనుకునాన్ కొమరయయ్కి వినిపించింది.
‘గదా నీ అలోసన. మటిట్ బురేర్ అనేసుకునాన్ను. సరేల్’ అని మంగళ సూతర్ం అందుకునాన్డు.
తెలాల్రి భీముడిన్ తీసుకొని పంతులుగారిచిచ్న పతార్లనీన్ పటుట్కొని పటన్ం బయలేద్రాడు.
ఉనన్త పాఠశాలలో ఎవరిన్ కలవాలో తెలియదు.
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గేటు దగగ్ర నిలబడుంటే బంటోర్తు వచిచ్ ‘ఇకక్డేటి సేసాత్నాన్రు? ఇది ఇసోక్లని తెలాద్?’ అని గటిట్గా గసిరాడు.
‘అది కాదు బాబు, మావోడు ఆరో తరగతికని...’ ఇంకా ఎదో చెపప్బోయాడు కొమరయయ్.
‘ఏటి, సదువుకే?’ అనాన్డు బంటోర్తు.
‘అవును బాబు’ అనాన్డు కొమరయయ్
‘ముందు ఐదో తరగతి వరకూ సదివితే అపుప్డు ఆరో తరగతి’ అనాన్డు బంటోర్తు, తనే ఆఫీసర లాగా
‘సదివాడు బాబు’ అనాన్డు కొమరయయ్
‘ఏటి, ఐదో తరగతే?’
‘అవును బాబు, ఇగో ఈ కాగితాలు సూడండి. పకూక్రు పంతులుగారిచాచ్రు’

కాగితాలు కిందా మీద రెండు సారుల్ తిరగేసి దానిమీద పకూక్రి బడి పేరు సరిగాగ్ ఉందా లేదా అని ఒకటికి రెండు సారుల్ చదివి
‘అబాబ్! ఐదో తరగతి సదివినావా నువువ్!’ అని భీముడి వైపు చూసాడు. భీముడు తలూపేడు.
బంటోర్తు సూక్లు లోనికి తీసుకెళాళ్డు.
‘ఇగో ఇకక్డ కూకోండి. నేనిపుప్డే పెదద్ పంతులుగారికి సేపేప్సి వతాత్ను’ అనాన్డు బంటోర్తు.
పిలల్లు ఎంచకాక్ యూనిఫారం వేసుకొని తిరుగుతుంటే కొమరయయ్ భీముడిన్ ఆ బటట్లోల్ చూసుకొని మురిసిపోయాడు. కొంతమంది
పిలల్లు కొంచెం దూరంలో కబడీ ఆడుతునాన్రు. మరికొందరు కో కో ఆడుతునాన్రు. మరోపర్కక్ రసాయనాలతో కూడిన పర్యోగశాల.
ఎపుప్డూ రాని పర్దేశం. వింతగా వుంది. కొమరయయ్ ఎపుప్డైనా ఈ బడిలోకి వచిచ్న పాపాన పోలేదు. చూసాత్ననన్ ఆలోచన కూడా రాలేదు.
ఎకక్డికో చెనైన్, బంగళూరు వెళిళ్నంత సంబరంగా వుంది.
భీముడు పైకి ఏమీ అనడం లేదు కానీ లోపల చాలా సంతోషపడిపోతునాన్డు. కొతత్ పర్దేశం, కొతత్ జటుట్లు, కొతత్ బటట్లోసాత్యని
పొంగిపోతునాన్డు. కొతత్ బటట్లు కటుట్కొని ఒక సంవతస్రం పైనే అయియ్ంది. అయయ్ పరిసిథ్తి చూసి తాను ఎపుప్డూ ఏదీ అడగడు. అయయ్
దగగ్ర డబుబ్లుంటే తనే కొంటాడనన్ నమమ్కం.
‘ఈ బంటోర్తు అటెళిళ్ గంటైంది, ఇంకా రాడేమిటని’ ఇదద్రూ ఒకేసారి అనుకునాన్రు. అనుకునన్ంతలో రానే వచాచ్డు.
‘ఇగో పెదద్ పంతులుగారు ఇపుప్డే పాఠం సెపోప్చిచ్నారు. ఇదద్రూ రండి’ అనాన్డు బంటోర్తు తాను తపిప్ంచి ఈ పర్పంచంలో
కొమరయయ్కు దికుక్ లేదనన్టుల్.
పెదద్ పంతులుగారు కాగితాలనీన్ చూసి గుమసాత్ని రమమ్ని
‘ఈ అబాబ్యిని ఆరో తరగతిలో చేరిప్ంచు. వీరి దగగ్ర డబేబ్మీ తీసుకోనకక్రలేదు’ అనాన్డు.
కొమరయయ్కి కొంత వినబడి వినబడనటుల్ అనిపించింది.
గుమాసాత్ అనిన్ పనుల్ పూరిత్చేసి రేపటినుండి బడికి భీముడు రావచుచ్ అనాన్డు.
‘ఏదైనా డబుబ్ కటాట్లా బాబు’ అనాన్డు కొమరయయ్ అమాయకంగా.
‘ఏమీ అవసరం లేదు’ అనాన్డు గుమాసాత్.
కొమరయయ్ చాలా సంతోషపడిపోయాడు.
బయటికి వచిచ్న తరువాత బంటోర్తు కోమరయయ్తో
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‘సూసినావా! ఎంత బెమామ్ండంగా పని సేయియ్ంచేసాను’ అనాన్డు.
‘మీ ఋణం తీరుస్కోలేను బాబూ. మరెలోల్తాత్ము, మావాడిన్ జాగరత్గ సూసుకోవలె’ అనాన్డు కొమరయయ్.
‘మరేదైనా ఇచుచ్కో. ఒటిట్గ ఎలాగైపోదిద్’ అని బంటోర్తు నీళుళ్ నమిలాడు.
కొమరయయ్ అయిదు పైసలు చేతిలో పెటాట్డు. బంటోర్తు ఎగాదిగా చూసాడు ఇంతేనా అనన్టుట్.
కొమరయయ్ తన భారయ్ పుసిత్లు తీసి చూపిసూత్ ‘నా దగగ్ర అంతకనాన్ ఏమీ లేదు’ అనాన్డు.

బంటోర్తు అవాకైక్ ఆ అయిదు పైసలు కూడా ఇచేచ్సి ‘భీముడూ! ఆ మూల కొటోల్ కోరుండ కొనుకొక్ని తినుకుంటూ మీ ఊరెళుళ్’ అని
ఇదద్రినీ గేటు బయటకు సాగనంపాడు.

అలా హై సూక్ల శుభారంభం.

కొడుకు నినన్ లేదు మొనన్ పార్ధమిక పాఠశాల పూరీత్ చేసాడు. ఇపుప్డు ఉనన్త పాఠశాలలో చేరాడు. అపుప్డే దేశానిన్ రకిష్ంచే ఒక
సైనుకుడైపోయినటుల్ తోర్వంతా మననం చేసుకుంటునాన్డు. ఊరిలో అందరికీ ఎంత తొందరగా వెళిల్ చెపాప్లా అని పరుగూ నడకతో పర్కక్నే
భీముడునాన్డని కూడా తెలియకుండా అడుగులు వేసుత్నాన్డు.
తోర్వలో ఊరి పోసట్ మాన కనబడితే ‘భీముడు పటన్ంలో ఆరో తరగతిలో చేరాడు’ అని చెపిప్ మురిసిపోయాడు. ఊరి పొలిమేరలోల్
కనిపించినవారందరికీ సంగతి చెపిప్ పొంగిపోయాడు. తన కొడుకే ఊరోల్ ఉనన్వారందరిలోకి మొటట్మొదట పటన్ంలో చదువుతునాన్డని
చెపప్కపోయినా మాటలోల్ ఆ గరవ్ం సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది.
ఇంటోల్ ముతిత్ని చూసి ‘నీ పుసిత్లుసేరు అమేమ్సినానే’ అని పరాచికాలాడాడు.
ఆ నవువ్లో ఉనన్ ఆనందం గమనించి ముతిత్ కావాలనే ‘మిగిలిన పైసాలు నాకిచేచ్యి, నా సునపకాయలో దాసికుంతాను’ అంది.
కొమరయయ్ ఖంగు తినాన్డు.
‘నీతో ఇగటాలాడాలనిపించి అలగనాన్నే, అకక్డేటీ తీసుకోలేదు’ అనాన్డు కొమరయయ్.
‘నాకు తెలీదేటి నీ ఎగసెకాక్లు. నాను కూడా ఇగటమాడేను’ అంది.
PPP
పదవ తరగతి ముగుసుత్ందనగా పకూక్రు మునసబు గారిని కలిసాడు కొమరయయ్.
‘ఏం కొమరయాయ్! ఏదో పనిమీదొచిచ్నటుల్నాన్వు!’ అనాన్డు మునసబు.
‘దండాలు బాబుగోరు! ఊరిలో పనుండి ఒకపాలి సూసేలాద్మని వచాచ్ను అయయ్గారు’ చాలా వినయంగా అనాన్డు కొమరయయ్
‘ఏదైనా ఉంటే చెపుప్. మీవాడు ఎలా చదువుతునాన్డు?’ అడిగాడు మునసబు
‘ఆడిగురిండే పరిసానోల్నునాన్ను. మీకొకపాలి సెవిలో...’ నసిగాడు కొమరయయ్
‘సలల్కొచిచ్ ముంత దాయడమెందుకు? సంగతేంటో చెపుప్’ అనాన్డు మునసబు.
‘మరీ! బాబు గారు మీరేమనుకోనంటే...’ మరికొంత నసిగాడు కొమరయయ్
‘చెపుప్ ఫరవాలేదు కొమరయయ్.

మీ వంశమంతా మాకు సేవ చేసుత్నాన్రు గదా!

నా దగిగ్ర దాపరికాలెందుకు?’

మునసబు

అభయహసత్మిసూత్నే అడిగాడు.
‘ఎదో మా భీముడికి పదో తరగతి వరకూ సదివించాను బాబు.

ఇక నా వలల్ కాదు.

ఆడికి సినన్ ఉజోజ్గం అయిపోతే పెళిల్

సేసేదద్మనుకుంతునాన్ను బాబు’ మనసులో మాట సేపాప్డు కొమరయయ్
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‘ఓరి నీ దుంప తెగ! ఎమేమ్లు సదివినోళల్కే దికుక్ లేదు. ఈడింకా పదే గదా! అయినా ఇపుప్డే పెళేళ్ంటి?’ మునసబుగారు చాలా
వెటకారంగా అనాన్రు.
‘అలా అనకండి బాబు. ఏదో మీ దయవలల్ ఏ మిలిటరీలోనో తోసేసోత్ ఆడి బతుకు ఆడు బతుకుతాడు’ చాలా ఆవేదనతో అనాన్డు
కొమరయయ్
మునసబుగారికి ఏదో గురుత్కొచిచ్ంది.
‘అబాబ్! సరిగాగ్ గురుత్ చేసావు కొమరయాయ్! మొనేన్ పటన్మెలితే ఎవరో అడిగారు. మనవాళుళ్ పదోతరగతి చదివినవాళుళ్ ఎవరైనా
ఉనాన్రా అని. రేపు నేను మళీళ్ పటన్ం వెళిళ్నపుడు వివరాలు కనుకొక్సాత్ను. నీవు రెండు రోజులోల్ మళీళ్ కనిపించు” అనాన్డు మునసబు.
‘అలగే బాబుగారు. మీ ఋణముంచుకోను’ అనాన్డు కొమరయయ్
కొమరయయ్ ఇంటికి వెళూత్ దేవుడు ఎపుప్డూ ననున్ చలల్గా చూసుత్ంటాడు అనుకునాన్డు. భీముడికి మిలిటరీలో ఉదోయ్గం వసేత్
గార్మదేవతకి మొకుక్ చెలిల్సాత్నని మనసులో అనుకునాన్డు.
PPP
కొమరయయ్ వెళళ్కముందే మునసబు దగగ్రనుండి కబురొచిచ్ంది. ఆగమేగాలమీద కొమరయయ్ మునసబుగారింటి దగగ్ర వాలాడు.
‘నీ కొడుకు అదృషట్ం బాగుంది కొమరయాయ్! పటన్ంలో నా సేన్హితుడొకడు మిలిటరీలోనే పనిచేసాత్డు. వాడి దగగ్రికి మీవాడిని రేపు
తీసుకొని వెళుళ్. వాడు అంతా చూసుకుంటాడులే’ అని ఎకక్డుంటాడో వివరాలు చెపాప్డు.
‘నీ కాలు మొకుక్తాను బాబు. మీ ఋణం ఉంచుకోను బాబు గారు’ అని వెళిళ్పోయాడు కొమరయయ్
భీముడు బలిషట్ంగా ఉండి మంచి ఎతుత్గా ఉండడం వలల్ పదో తరగతి పరీకాష్ ఫలితాలు తెలిసిన వెంటనే సిపాయిగా ఎంపిక
కావడం శిక్షణకు వెళళ్డం అంతా ఒక కలలా అయిపోయింది. కొమరయయ్, ముతిత్ ఆనందానికి అవధులు లేవు. కొమరయయ్ అనుకునన్టుల్గానే
భీముడికి ఉదోయ్గం రావడం, వాడు దేశ పరిరక్షణలో భాగంగా ఎదిగి ఈ కుటుంబానికి, ఊరికి మరియు పార్ంతానికి పేరు తెచిచ్నవాడు
కావడం ఒకింత గరవ్ంగా ఉనాన్ మన మూలాలు మరువకూదదనన్ ఇంగిత జాఞ్నంతో నిబదధ్తగా అందరితో మెలుగుతునాన్రు.
PPP
ఈ ఊరికి కరెంటు లేదు, ఒక బడి లేదు, దగగ్రగా ఉనన్ పటన్ం పోదామంటే ఒక మంచి రహదారి లేదు. ఫోను చేదాద్మంటే కుదరదు.
ఒకరోజు రాతిర్ భోజనం చేసిన తరువాత పాత జాఞ్పకాలు నెమరువేసుకుంటూ ముతిత్తో అనాన్డు.
‘అసే, భీముడు మనూరికి అనీన్ చేయిసాత్డంతావా?’
‘అదేటలగంతవో! ఇపుప్డే గందా ఆడు ఉజోజ్గానికెళిళ్నాడు. ఈ పాలొచిచ్నపుప్డు నువేవ్ అడుగు’ చేసాత్డనన్ నమమ్కమునాన్ ఇంకా
చినోన్డు గదా అనన్ భావం సుప్రించింది ముతిత్ మాటలోల్.
‘ఆడికింకా పెళిల్ సేయయ్లల్. పిలల్లు పుటాట్ల, ఇంకా బోలడ్ంత యవావ్రముంది. ఈ సారొచిచ్నపుప్డు ఆడి పెళిల్ సంగతడగాల’ ముతిత్
సౌమయ్ంగా చెపిప్నా మాటలు ధృడంగా ఉనాన్యి.
‘ఎపుప్డొసాత్డో ఏమో! ఆడికి సెలవలియాయ్ల, రాను పోను వారమనాన్డు ఎలన్పుప్డు’ కొమరయయ్ కొడుకుని తలచుకుంటూ ఎలా
ఉనాన్డోనని ముతిత్కి కనిపించకుండా చెకేక్లిపై నుండి ఒక కనీన్టి చుకక్ జారాచ్డు. ముతిత్కి ఆ చుకక్ చీకటిలో కనబడలేదు కానీ గొంతులోని
ఆరర్ద్తతో అనుభూతిని సుర్ప్సించగలిగింది.
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భీముడు వెళిళ్నాక కొతత్లో వారం పదిరోజులకొక ఉతత్రం వార్సూత్ ఉనాన్డు. ఆ ఉతత్రం రావాలంటే ఒక పక్షం. ఊళోళ్ పోసట్ ఆఫీస
లేదు గదా. పకూక్రికొసేత్ ఆ పోసట్ మాన వారం కొకసారి ఈ ఊరి ఉతత్రాలు పటుట్కొసాత్డు. పోసట్ మానె ఉతత్రం చదివి పెడతాడు. ఏడాదినన్ర
అయిన తరువాత భీముడు వసుత్నన్టుల్ ఉతత్రం వార్సాడు. కొమరయయ్ భీముడు వచిచ్నపప్టికీ ఒక మంచి అమామ్యిని చూసి పెళిల్ ఏరాప్టుల్
చేయాలని అనుకునాన్డు.
‘తోలేత వతత్నాన్డు గందా! నాకోసం ఏం తెతాత్డో’ అని ముతిత్ ఒకటే ఆలోచన
PPP
ఆ రోజు రానే వచిచ్ంది. భీముడు మిలిటరీ బటట్లు, బూటుల్ వేసుకొని నేరుగా పెటెట్ పటుట్కొని ఊరి పోలిమేరకి వచిచ్నపప్టికీ ఊళోళ్
పిలల్లందరూ గుమిగూడి చలల్ని కబురు కొమరయయ్కి అందించారు. ఉనన్ పళంగా కొమరయయ్, ముతిత్ పరిగెతుత్కుంటూ కళళ్ నీళళ్ పరయ్ంతం
భీముడికి ఎదురెళాళ్రు. పైకి గంభీరంగా కనపడినా అమమ్ మనసు వెనన్పూస. షుమారు 18 నెలల తరువాత మళీళ్ ఒక దేశ సైనికుడుగా
వచిచ్న కొడుకుని చూసి ఒకింత గరవ్ం. ఒకింత సంరంభం. ఇదద్రూ భీముడిని పటుట్కొని ఆనంద భాషాప్లు రాలాచ్రు. తరువాత చెరో చేయి
పటుట్కొని ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు.
కుశల పర్శన్ల తరువాత అమమ్ చేతి వంట తిని ఎనాన్ళైల్ందో అనుకుంటూ సుషుఠ్గా భోజనం చేసాడు భీముడు. అమమ్ మాతర్ం
కొడుకు పర్తీ కదలిక గమనిసూత్ ఉంది. వాడిలోని మారుప్లు శరీర సౌషఠ్వం అనీన్ కీర్గంట చూసూత్నే వుంది. ఉదోయ్గంలో ఉనన్పుడు,
భోజనాలు, పడుకోవడానికి సదుపాయాలు, వాతావరణం అనిన్ అడిగి తెలుసుకునాన్రు. ముతిత్ ఉండబటట్లేక
‘ఆడ కొరర్జావ ఇచిచ్నారా?’ అమాయకంగా అడిగింది.
‘వారంకి మూడు రోజులు మాంసము, గుడుల్, రొటిట్లు’ ఇసాత్రమామ్ అనాన్డు. కొరర్జావ గురించి చెపప్లేదు.
రెండు రోజులు తరువాత మెలల్గా కొమరయయ్ పెళిల్ సంగతి ఎతాత్డు.
‘మలల్ ఎపుప్డోసాత్వో! అచిచ్నపుప్డే రెండచిచ్ంతలు పడితే బాగునున్ గలల్!’ రాతిర్ భోజనం తరువాత కొమరయయ్ భీముడు కంటిలోకి
చూడకుండా తనలో తనే మాటాల్డుతునన్టుల్ అనాన్డు.
భీముడు తనగురించే అనుకునాన్డు.
‘పిలల్ని సూడాలగదా!’ అనాన్డు మెలల్గా.
‘నువువ్ ఊ! అంటే రేపే లగగ్మెటిట్ంచేతాత్ను’ అంది ముతిత్. ఎపుప్డడుగుతాడా అని ఎదురుచూసుత్నన్టుట్గా...
‘మీ యిషట్ం’ అనాన్డు భీముడు.
వచిచ్నపప్టి నుండి ఊరిలోని సేన్హితులు ఒకటే గొడవ పపప్నన్ం ఎపుప్డు తినిపిసాత్వని! పెళిల్ చేసుకుంటే తన మాట ఎలా ఉనాన్
అందరి సరదా తీరిపోతుందని భీముడు ఆశ పడాడ్డు.
ఊరోల్నే సంబంధం కుదిరి రెండువారాలోల్ రతిత్తో పెళిల్. మూడో వారం ఇదద్రూ బయలేద్రి వెళిళ్పోయారు.
ఉనన్ంతలో సాంపర్దాయం పర్కారం పెళిల్ జరిపించి ఊళోల్నే కాకుండా పకూక్రి వాళళ్ను ముఖయ్ంగా మునసబుగారిని ఆహావ్నించి
అకిష్ంతలు తంతు ముగించారు.
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మళీళ్ అయిదేళళ్కు లచిచ్గాడితో తిరిగొచాచ్రు. భీముడు బాగా అలోచించి తన పేరు మహా భారతంలో ఒక మంచి పాతర్ గాబటిట్
కొడుకు పేరు రామాయణంలో ఒక పాతర్యితే బాగుంటుందని కొడుకిక్ ‘లక్షమ్ణుడు’ అని పేరు పెటాట్డు. అది కాసాత్ ఊరొచిచ్న తరువాత
లచిచ్గాడు అయిపొయింది.
ఈసారొచిచ్నపుడు మళీళ్ పోసిట్ంగ కాశీమ్ర లో ఉంటుందని రతిత్ని, లచిచ్గాడిని ఇకక్డే వదిలేసి వెళాత్నని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు భీముడు.
ఈ అయిదేళళ్లో ఊరి పరిసిథ్తి చాలా మారింది. కొమరయయ్ పటుట్దలతో ఊరికి కరెంటు వేయించడం, ఒక బడి కటిట్ంచడం
చేయించగలిగాడు.

పటన్ం వెళళ్డానికి తారు రోడుడ్ కాకపోయినా ఎడల్బండి తోర్వ చేయించాడు. ఊళోళ్ ఉనన్వాళల్కే కాకుండా చుటుట్పర్కక్ల

పార్ంతాల వారికి కొమరయయ్ంటే ఒక గౌరవం, అభిమానం ఏరప్డింది.
PPP
కొమరయయ్ టివిలో వారత్ను ఇంకా జీరిణ్ంచుకోలేక పోతునాన్డు. నిజంగా భీముడు ఇక లేనటేల్నా? వాడికోసం ఎంత కషట్పడాడ్ను? ఈ
ఊరు ఊరంతా, కాదు ఈ సుటుట్పకక్ల ఊళళ్నీన్ వాడంటే అభిమానము, గౌరవము. కొండమీద పుటిట్పెరిగినా కషట్పడి సదివి పేరు తెచాచ్డు.
రతిత్కి ఏం చెయాయ్లో తెలియక పకిక్ంటోల్ ఉనన్ వాళళ్ను, ఎదురింటోల్ వాళళ్ను పిలుచుకొచిచ్ంది.
అందరూ ఏం జరిగిందో తెలీదు గానీ భోరుమని ఏడవడం మొదలుపెటాట్రు.
ఒక పెదాద్యన మెలల్గా కొమరయయ్ దగగ్ర కూరొచ్ని అడిగాడు
‘కొమరోడా! ఎతయియ్ందేటి? అందరూ ఏడుపులు, మొఱలు....
‘కొమరోడు ఏదో ఇపుప్డు సెపాత్డు. అందరూ నోళు ముయయ్ండి’ అనాన్డు.
అంతా నిశశ్బద్ం. ఆతర్ంగా కొమరయయ్వైపు చూసుత్నాన్రు.
‘భీముడు సచిచ్పోయినాడు!’ ఏడుసూత్ నోటికి తువావ్లు అడడ్ం పెటుట్కొని చెపాప్డు కొమరయయ్
మళీళ్ అందరూ ఏడుపు మొదలుపెటాట్రు
పెదాద్యన ‘నీకెవురు సెపిప్నారు?’ అనడిగాడు
‘టివి లో ఇపుప్డే సూపించారు’ అనాన్డు కొమరయయ్
‘భీముడుని సూపించారా?’ పెదాద్యన మళీళ్ అడిగాడు
‘అవును. భీముడులాగునాన్డు ఒక సిపాయి’ అనాన్డు కొమరయయ్
రతిత్, లచుచ్గాడు ఒకటే ఏడుపు. వారిని ఆపడం ఎవరితరమూ కావడం లేదు.
ఇంతలో ముతిత్ బయటినుండి వచిచ్ విషయం తెలుసుకొని
‘నా భీముడుకి అందరి దిషిట్ తగిలి ఆడు పైకెలిల్పోనాడు’ అని కనీన్రు మునీన్రుగా ఏడవడం మొదలెటిట్ంది
పెదాద్యనకెందుకో భీముడికి ఫోను ఉంది కదా పటన్మెలిల్ ఎవరైనా ఫోన చేసేత్ బాగుంటుందనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది.
నంబరు రాసిచిచ్ ఒకబాబ్యితో పంపించారు.
కొమరయయ్ మంచం పైనుండి సాయంతర్ం వరకూ దిగలేదు. పటన్ం వెళిళ్న అబాబ్యి సాయంతర్ం తిరిగొచాచ్డు. ఫోను కలవలేదని
చెపాప్డు. రెండోరోజు కూడా మళీళ్ ఫోను పర్యతిన్ంచారు. మూడో రోజు అదే పరిసిథ్తి.
ఇంక కొమరయయ్కి నూటికి నూరు శాతం తాను అనుకునన్దే జరిగిందని అనుకునాన్డు. ఊరు ఊరంతా ఒకటే గోల.
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మూడు రోజుల తరువాత ఒక నిరాద్రణకొచిచ్ జరగవలసిన తంతు జరిపించాలి గదా అని గార్మ పురోహితుడిని పిలిచి ఏరాప్టుల్
పార్రంభించారు. ముందుగా గార్మ దేవతను దరిశ్ంచుకొని మిగిలిన కారయ్కర్మాలు మొదలుపెడితే బాగుంటుందని పెదాద్యన చెబితే అలాగే
అని అందరూ బయలేద్రారు.
గత నాలుగు రోజులుగా తిండి సరిగాగ్ తినక కొమరయయ్కి నడిచే శకిత్ లేదు. కానీ వెళాళ్లని ఉంది. మనవడు లచిచ్గాడిని ఒకవైపు
పకిక్ంటి అబాబ్యి మరోవైపు తోడొక్ని మెలల్గా ఊరి పొలిమేరలో ఉనన్ గార్మదేవత గుడికి వెళాల్రు. ఊరోల్ ఉనన్ చినాన్, పెదద్ అందరూ కలిసి
వారి వెంటే వెళాల్రు.
గార్మదేవత గుడిలో పూజలు చేసుత్నన్ంతసేపు కొమరయయ్ ఆయాసంతో ఉకిక్రిబికిక్రి అయినా ఎవరికీ చెపప్లేదు. మనవడు, కోడలు
భవిషయ్తుత్ ఏమౌతుందోనని ఒకటే ఆలోచన. ఒకటే భయం. ఒకక్గానొకక్ కొడుకు యుకత్ వయసుస్లోనే పెళిల్ జరగడం లచిచ్గాడు పుటట్డం –
పాతికేళళ్ వయసుకే జరిగిపోయాయి. పెళిళ్కాకుండా ఉంటే ఈ జంజాటం లేకుండా ఉనేన్మో! పూజ జరుగుతునన్ంతసేపు ఇవే ఆలోచనలు.
పూజ పూరైత్ కొబబ్రికాయ కొటేట్టపుప్డు ఒకబాబ్యి గటిట్గా
‘భీముడొచాచ్డో’ అని అరిచాడు.
అందరూ సాథ్వుణువులా అటువైపు చూసుత్నాన్రు ‘నిజమా!’ అనన్టుల్.
రెండు నిముషాలు తరువాత నిజంగానే భీముడు వచాచ్డు మిలిటరీ బటట్లు వేసుకొని సూట కేసు పటుట్కొని.
అందరికీ ఆశచ్రయ్ం. నిజంగా భీముడొచాచ్డా అని ఒళుళ్ గిలుల్కునాన్రు.
కొమరయయ్ ఇంకా నమమ్లేకపోతునాన్డు. నోట మాట రావడం లేదు. కనీన్రాగడం లేదు. ఒకక్మాట కూడా మాటాల్డలేదు. భీముడిన్
దగగ్రికి తీసుకొని గటిట్గా కౌగిలించుకునాన్డు.
‘ఈ పర్పంచానిన్ గెలిచినంత ఆనందం. పుటిట్న దగగ్రనుండి ఎంత అలాల్రుముదుద్గా పెంచాడు! భీముడు ఒక ఉదోయ్గసుత్డై ఊరికి, ఈ
పార్ంతానికి పేరు తేవాలని కలలు గనాన్డు. పకూక్రి బడిలో చేరిప్ంచడానికి చిటికెన వేలు పటుట్కొని అడివిలోను మాట మంతి చెపిప్ తోర్వలో
వాకాయ పళుళ్, ఉసిరికాయలు తినిపించి బడి పంతులు చినన్బుచేచ్ మాటలు అనాన్ ఎంతో అణకువుగా ఉండి చదీవించాడు. వరాష్కాలం
జలుబు చేసి ఊపిరాడక ఉకిక్రి బికిక్రైపోయి అవసథ్పడితే రెండు రోజులు చదువు మానకూడదని భుజంపై ఎకిక్ంచుకొని బడికి తీసుకెళాళ్డు.
ఈ ఊరికి భీముడు హయాములో ఎనెన్నోన్ మంచి పనులు జరగాలని తపన పడాడ్డు. తన జీవితమంతా భీముడు ఈ ఊరీలో అందరికీ
సూప్రిత్దాయకం కావాలనన్ లక్షయ్ంతో కృషి చేసాడు. తనే సరవ్సవ్ం, భీముడే తన తనలోకం అని పర్తిన బూనాడు’.
భీముడుకి అకక్డ ఈ పూజ ఎందుకు జరుగుతుందో మెలల్మెలల్గా అరధ్ం అయింది. ‘నా కోసం మా అయయ్, అమమ్తో పాటు ఊరు
ఊరంతా ఏకమై గగోగ్లు పెటాట్రనన్ది’ తెలుసుకునాన్డు. వారందరి ఆపాయ్యత, అభిమానానికి భీముడు కూడా కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునాన్డు.
ఇంత అభిమానం చూపిసుత్నన్ వారందరికీ ఏదో తనవంతుగా సహాయం చేయాలి అనుకునాన్డు మనసుస్లో. భారయ్, కొడుకుని దగగ్రకి
తీసుకొని తల నిమిరాడు.

‘ఇంత పేర్మ చూపిసుత్నన్ వారిని విడిచి ఎకక్డో కొనిన్ వేల మైళళ్ దూరంలో పనిచేయడం అవసరమా?’

అనుకునాన్డు. దుఃఖము, ఆవేశము కలబోసిన ఆనందంలో తనని తాను మరచిపోయే తనమ్యతవ్ంలో ఉనాన్డు భీముడు.
కొమరయయ్ ఇంకా భీముడిని పటుట్ విడువలేదు. అది మరింత బిగుసుకుంటునన్టుల్ంది. ఆ కౌగిలింతలోనే మనవడి చేతిని భీముడు
చేతిలో పెటిట్ అపప్గించాడు.

నా మీద నమమ్కంతో నీ కొడుకుని నాకపప్గించావు.

నీ నమమ్కానిన్ వముమ్ చేయకుండా వాడికి నాకు

తెలిసినంతలో ఆతామ్భిమానము, గౌరవ మరాయ్దలు నేరిప్ంచి నీకు తిరిగి అపప్గిసుత్నాన్ననన్ భావన వుంది. వాడితో పాటు మన మనసులతో
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పెనవేసుకునన్ ఈ ఊరు బంధానిన్ కూడా నీ చేతిలో పెడుతునాన్ననన్ ఒక సందేశం ఉంది.

భీముడిని తన గుండెకు మరింత గటిట్గా

హతుత్కునాన్డు. భీముడు తండిర్ ఆపాయ్యతను తనివితీరా అసావ్దిసుత్నాన్డు. అందరూ ఎంతో ఆనందంతో కేరింతలు కొటాట్రు. గార్మదేవత
చలల్గా చూసిందని దండాలెటాట్రు.
కొమరయయ్ మాతర్ం భీముడిన్ వదలలేదు. అలాగే కిర్ందకి జారిపోయాడు. తుది శావ్స విడిచిపెటాట్డు.

PPP

ఋణానుబంధం

డా.

శరమ్

అటా
జ్ యా
ల్ ంటా, జారి

ర్

కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
24 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
అమమ్. అనురాగానికి, ఆతీమ్యతకు, తాయ్గానికి పర్తీకగా నిలిచేది వేరేదేమైనా ఉందా? ఒకక్సారి అమమ్ని తలచుకోగానే,
అనిరవ్చనీయమైన భకిత్భావంతో ఒళల్ంతా గగురొప్డిచింది. వైజాగ ఎయిర పోరట్ లోదిగి, కారు కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్. అమమ్ అలోచనలలు
ననున్ చుటుట్ముటాట్యి. పులిలా ఉండే అమమ్, పిలిల్లా నిసస్హాయంగా, ఇంకొకరి మీద ఆధారపడి జీవితం కడుపుతోంది, అని తలచుకుంటే,
మనసుస్ చివుకుక్మంటోంది. పెదద్ కొడుకు తపిప్తే మిగతా కూతుళుల్, అలుల్ళు,ల్ కొడుకు, కోడలు, ఎకక్డో దూరపు దేశాలోల్, సిథ్రపడిపోయారు.
తన పిలల్లిదద్రి అవసరాలకోసం, పెదద్ కోడలు కూడాఅమెరికాలోనే ఉంది. విశాఖ లో సెటిల అయిన పెదద్ కొడుకు మాతర్ం, అమమ్ కోసం
సవ్ంత ఇంటోల్ ఉండాలిస్ వచిచ్ంది. అమమ్ కూడా పాతిక ఏళుళ్ అమెరికాలోనే గడిపింది. సిటిజన షిప వచేచ్ అవకాశం ఉనాన్,
ఆతామ్భిమానంతో, తాను భారతయువతిని అని, అవసానదశలో జీవితానిన్ తన సవ్ంత ఇంటోల్, తన ఊళోల్ గడపాలని నిశచ్యించుకుంది.
పునరజ్నమ్ రాకూడదని,కాశీలో తలిల్ గరభ్ంలో ఉండేటంత సమయం, అంటే తొమిమ్ది నెలలు, పెదద్ కూతురు సంరక్షణలో, అలుల్డి సాయంతో
గడిపి, పెదద్ కొడుకు ఇంటికివచిచ్ంది. వృదాధ్పయ్ం రావడంతో ఒళుళ్ సావ్ధీనం కావటంలేదు. కోడలు అమెరికాలో ఉండడంతో, కొడుకు వండిన
వంట తింటూ, వాడి చేత చాకిరీ చేయించుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. పాతకాలపు మనిషేమో, కొడుకు చేత పని చేయించుకోవడం ఆవిడకి కషట్ంగా
ఉంది. పైగా భారాయ్ భరత్లని విడగొటేట్నే, పాపం తగులుతుందేమోననన్ బెంగ, భయం. తను లేక పోతే పెదద్ కొడుకు కూడా, అమెరికాలో
భారయ్తో పాటు, పిలల్లకి సాయం చేసూత్ ఉండేవాడు. కేవలం తన కోసం విశాఖలో చికుక్కుపోయేడని అను నితయ్ం మధన పడుతూ ఉందేది.
తను ఒకక్రీత్ ఉండడానికి విపరీతమైన భయం.
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అయోయ్., వీసా పోయింది, లేక పోతే తనూ అమెరికా తిరిగి వెళిళ్పోతే బాగుణేణ్మో అని పలుమారుల్ బాధపడేది. పాపం
అమమ్!..నిటూట్రాచ్. టాకీస్ ఎకిక్ అనన్యయ్ ఇంటికి బయలుదేరా. పాతిక సంవతస్రాలు మా ఇంటోల్ అమమ్ ఎలా మసిలేదో గురుత్కొచిచ్,
నవొవ్చిచ్ంది. ఆవిడది ఏమి హోదా. ఏమి హుషారు, ఏమి చలాకీతనం? ఎంత హడావిడో. ఎనేన్ళుల్ వచిచ్నా, చంటిపిలల్ మనసత్తవ్ం పోలేదు.
ఎనిన్ కధలు, నవలలు రాసింది? ఎపుప్డు ఎవరి ఇంటోల్ ఏ పారీట్ అయినా, వాళళ్ మీద ఆసువుగా కవితవ్ం చటుకుక్న రాసి వాళళ్చేత
చదివించుకుంటే గాని వదిలేది కాదు.

శీతాకాలంలో కూడా తెలల్వారకుండానే, చలల్నీళళ్తో తల సాన్నం చేసి, పచిచ్ మంచినీళళ్యినా

ముటట్కుండా మడిగా వంటంతా చేసి, రోజంతా గంటలకొలదీ పూజలు, రోజూ భగవనాన్మ సమ్రణ, పర్వచనాలు, వారానికి నాలుగు రోజులు
పూరిత్ ఉపవాసాలు, ఎలా సాగేదో అమమ్? దానికి తోడు, మడిగా తాను వండుకునన్ పిడికెడు నూకలతో జావ గాని, గుళోళ్ంచి తెచుచ్కునన్
పర్సాదమో, పండో, పాయసమో తపప్, ఇంకొకరి చేతోత్ అనన్ం పెడితే తినడం నేపుప్డూ చూడలేదు. నేను ఏదైనా తినడానికి ఇసేత్, "ఊళోల్
అడడ్గాడిదలనిటినీ ముటుట్కొనివసాత్రు. నాజోలికి రాకండి" అని విసుకుక్నేది. అలాంటిది. ఎనభై రెండు సంవతస్రాల వయసుస్లో తన పెదద్
కొడుకు చేత వండిచుకుని తినాలిస్ వసోత్ంది, పాపం.
నా ఆలోచనలకు అడుడ్ పడుతూ, టాకీస్ అనన్యయ్ ఇంటి దగగ్ర ఆగింది. టాకీస్ వాడికి డబిబ్చిచ్, నా చినన్ సూటేక్సుని తీసుకొని
మెటెల్కిక్, పైకి వెళాళ్. ఎదురుగా వరండాలో దృశయ్ం ననున్ ఆశచ్రయ్చకితురాలిని చేసింది. ఒక నడి వయసుక్రాలు, ఏభై సంవతస్రాలు
ఉంటాయేమో. అమమ్ తలకి కొబబ్రి నూనె రాసి, నీటుగా జడ వేసి, పైకి చినన్ ముడిలా కటిట్ంది. పకక్నే ఉనన్ పెదద్ గాల్సుని అమమ్ నోటికి
అందించి, "శబరమామ్, ఇవి చికక్టి పాలు. రోజూ, బుదిధ్గా తాగుతే మీ అరోగయ్ం బాగు పడుంతుంది" అంటూ, క్షణంలో ఆవిడ చేత పాలు
తాగించింది. పులల్టి మామిడికాయ పపుప్, గుతిత్ వంకాయ కూర చేసి, వేడి అనన్ంతో పటుట్కొసాత్ను. ఏమీ గొడవ చేయకుండా తినాలి
తెలుసా?" బొదుద్గా పెదద్ కళుళ్, నవివ్తే సొటట్లు పడే మొహం ఆవిడది. జుతుత్ని చకక్గా దువివ్, పైకి ముడి పెటుట్కుంది. నయా పైసా అంత
బొటుట్తో కళగా ఉంది ఆమె. ననున్ చూడగానే, " ఏం అకాక్, రండి".
" సబరమామ్, అటు చూడండి. ఎవరొచాచ్రో".
రబబ్రు కురీచ్లో కూరుచ్నన్ అమమ్ పకక్కు తిరిగి నా వైపు చూసింది. నా జీవితంలో ఎపుప్డూ అమమ్ ననున్ తనకి జడ వేయనీయ లేదు.
గాల్సుడు పాలు కాదు, కనీసం, ఒక చెంచాడు పాలు కూడా, ఆవిడ చేత నేను తాగించలేకపోయేదానిన్. అటువంటిది. ఈవిడ ఎవరబాబ్? అమమ్
మీద ఇంత చనువు, సావ్తంతర్ం? "ఇపుప్డేనా రావడం? ఎనాన్ళుళ్ంటావేమిటి?" అమమ్ మాట భావరహితంగా అనిపించింది.
మొటట్ మొదటి సారిగా, ఈఅమమ్ నాకు పరిచయం లేదు అనిపించింది. . "ఒకక్ వారం ఉంటానమామ్. సెలవలు లేవు" సంజాయిషీ
చెపుప్కునాన్. "సరే. లోపలికెళిళ్ సాన్నం చేసి కాసత్ కాఫీ తాగి పడుకోక్" అంటూ, తన పుసత్కంలో కి దృషిట్ని మరలించింది అమమ్. సాన్నం చేసి,
కాఫీ తాగిన తరువాత కళుల్ మూతలు పడిపోతూ ఉంటే, నిదర్లోకి వొరిగా నా పర్మేయం లేకుండానే.
"ఏరా, లేసాత్వా? భోజనం చేదుద్వు గాని" అనన్యయ్ పిలుపుకి, చటుకుక్ని లేచి కూరుచ్నాన్. బయట పకిక్ంటావిడ కంచంలో అనన్ం
కలిపి , ముదద్లు చేసి అమమ్కి పెడుతోంది. అమమ్ చినన్గా విసుకుక్నాన్, ఆమెను నివారిచకుండానే, చకక్గా అనన్ం తింటోంది. ఇదేమిటి?
నిపుప్ని కూడా నీటితో కడిగే చాదసత్పు మనిషి, ఈ అమమ్కి ఏమయింది. నానన్ పోయిన తరువాత పూరిత్గా అనన్ం తినడం మానేసిందే! ఈ
పదెద్నిమిదేళల్లో ఒకక్ మెతుకు నోటోల్ పెటట్లేదు. మరి ఇపుప్డు. ఏమయిందీవిడకి. ఎవరీ పకిక్ంటి మనిషి? "అనన్యాయ్, ఒకక్సారి అటు చూడు
అమమ్ని. నాకళళ్తో నేను నమమ్లేక పోతునాన్ను. చాలా వింతగా ఉంది అమమ్ పర్వరత్న. ఆవిడెవరు? ఆమధయ్ ఎపుప్డో, మాటలోల్ అమమ్
చెపుప్నటుట్ గురుత్ ఆవిడగురించి, కాని నాకు అంతగా పటట్లేదు".
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"అదో విషాద గాధలే. ఆవిడ పేరు విజయ దురగ్. మనవాళుల్ కారు. నాయుళుల్. ఏడాదినన్ర నుండి ఇకక్డ అదెద్కుంటునాన్రు. మంచి
శీర్మంతులు. కొడుకు, కోడలు అమెరికాలో ఉంటారు.

ఒక చెపుప్కోలేని దురఘ్టనలో ఈవిడ కూతురు ఒక దురమ్రణానికి పాలయింది.

అలుల్డుకనిపించకుండా మాయమయిపోయేడు.
ఏడాది వయసుస్ మనవడికి. ఆ పసివాణిన్ తీసుకుని ఇంటికి వచేచ్రు దంపతులు. ఆవిడ కడుపుకోతని భరించలేక పోయింది.
తలీల్తండుర్లిని పోగుటుట్కునన్ బిడడ్డని ఎలా పెంచాలో ఆమెకు తోచలేదు. వాడు ఎపుప్డైనా, అమమ్మమ్ని, తాతగారిని మా అమామ్ నానాన్ ఏరి
అని అడిగితే ఏం సమాధానం చెపాప్లి అని సందిగధ్ం లో పడాడ్రు వాళుల్. దురగ్ చాలా తెలివైనది, ధైరయ్వంతురాలు. పిలాల్డికి ఎటువంటి
అనుమానాలు బెంగలు లేకుండా పెంచాలి. ఎలా అని ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ంది. ఆవిడది పెదద్కుటుంబం. ఆవిడ అకక్లోల్ ఒకరికి
ఒకక్డే కొడుకు. పెళల్యి 8 సంవతస్రాలయినా పిలల్లు పుటట్లేదు. ఆ అకక్ కొడుకిక్ తన మనవణిణ్ పెంచుకోమని ఇచేచ్సింది. కురార్డు, వాళల్
సవ్ంత బిడడ్లా గారాబంగా పెరుగుతునాన్డు. దురగ్ కూడా తరచు వాణిన్ చూసూత్నే ఉంటుంది.పిలాల్డు తన కళళ్ ముందే పెరుగుతునాన్డనన్
సంతృపిత్. తన అసలు తలిల్ తండుర్ల గురించి తెలియాలిస్న అవసరం ఆ పిలల్వాడికి లేదు అని వాళళ్ నిబబ్రం.
దాంతో ఒక సమసయ్ తీరింది. కాని ఆవిడలో విషాదం మటుట్కు పేరుకుపోతూ వచిచ్ంది. సవ్ంత ఇంటోల్ పెదద్ బంగళాలో ఉండేవారు.
కాని అకక్డ ఉండలేక, దానిన్ అదెద్కి ఇచిచ్ ఏడాదినన్ర కిర్తం ఈ పకక్ వాటాలో దిగేరు. ఇకక్డకొచిచ్న కొతత్లో నిరంతరం కనీన్రు మునీన్రుగా
ఏడేచ్ది.భరత్ని ఉదోయ్గానికి పోనిచేచ్ది కాదు. అలాంటి సమయంలో అమమ్ కాశీ నుంచి వచిచ్ంది. మీ వదిన ఇకక్డ లేదు కదా. నేను వంటరివాణిణ్
అయిపోయానని, అమమ్ బాధ. ఎపుప్డూ భగవదీగ్త సుందరకాండ, వివేకచూడామణి, ఈ ఆధాయ్తిమ్క గర్ంధాలనీన్ చదువుతూ కూరుచ్నేది.
అమమ్లో శబరిని చూసింది దురగ్. అమమ్ దగగ్ర చేరి, తను కూడా అవనీన్ నేరుచ్కోడం మొదలెటిట్ంది. కర్మేణా అమమ్ని ఒక తలిల్ గా కాకుండా,
తన సవ్ంత కూతురిగా చూడడం మొదలు పెటిట్ంది.
అమమ్ని శబరమమ్ అంటుంది. వాళిల్దద్రి మధాయ్ అవినాభావ సంబంధం పెరుగుతూ వచిచ్ంది. రోజూ ఒకరిని విడిచి ఇంకొకళుళ్
ఉండలేరు. ఈ శబరమమ్కి ఆ దురగ్మమ్ తోడు. ఆ దురగ్మమ్కి ఈ శబరమమ్ గురువు. అమమ్ సనిన్ధిలో పూరిత్గా మారిపోయింది దురగ్" అంటూ
ఆపేడు అనన్యయ్. అంతా జాగర్తత్గా వినాన్ను. బయట వరండాలోకి ఒకక్సారి చూశా. అమమ్, ఆ నలల్ రబబ్రు కురీచ్లో కూరుచ్ంది.చకక్గా నీట
గా దువివ్న జుతుత్,చినన్ ముడి, పొందికగా కటిట్న చీర..గత పాతికసంవతస్రాలుగా ఇంటోల్ అమమ్ని అలాగ ఎపుప్డూచూళేల్దు నేను. పేల్టు నిండా
అనన్ం, పపుప్ కూర కలిపి, గోరుముదద్లు చేసి అమమ్కి తినిపించి, గాల్సుడు నీళుల్ తాగించింది దురగ్.

ఆవిడ చేతులు, మూతి తుడిచీ,

పేల్టుపటుట్కొని తన వాటాలోకెళిళ్ంది దురగ్. విసుకుక్నన్టుట్ కనిపించినా, దురగ్ చేషట్లని నివారించలేదు అమమ్.
మధాయ్హన్ం పడక గదిలో ఫోన లో మెసేజస చెక చేసూత్ కూరుచ్నాన్. బయట వరడాలో జరుగుతునన్ సంభాషణ సప్షట్ం గా
వినిపిసోత్ంది. అమమ్ "భగవదీగ్త" చదువుతూ అరధ్ం చెపోత్ంది. దురగ్ పకక్న నేల మీద కూరుచ్ని, పలక మీద రాసుకుంటోంది. అమమ్ చెపిప్నవనీన్
తిరిగి ఒపప్చెపోత్ంది. అమమ్ ముఖంలో గురువుగా పెదద్రికం, వైదుషయ్ం, దురగ్ ముఖంలో పిర్య శిషుయ్డిగా ఆరర్ద్త, తపన, కుతూహలం. ఈ
జీవిత సంగార్మంలో పోరాడలేక, విసిగి వేసారి పోయిన అరుజ్నుణిణ్ దగగ్ర కూరోచ్పెటుట్కొని ఆధాయ్తిమ్క మారగ్ంలో ముందుకు సాగమని
బోధిసుత్నన్ కిర్షుణ్డి లా కనిపించింది అమమ్. అమమ్ కిర్షణ్ పరమాతుమ్డి గా కరత్వయ్ బోధన చేసూత్ ఉంటే, దురగ్మమ్, అరుజ్నిడిలా, కరమ్ మారగ్ం తో
బాటు, జాఞ్న మారాగ్నిన్ నేరుచ్కుంటోంది. అంధకారంలో కొటుట్మిటాట్డుతునన్ దురగ్మమ్కు వెలుగు నిచిచ్ ఒక దారి చూపించిన గీతాచారుయ్డిలా
గోచరించింది.
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అమమ్. "సబరమామ్, మీరు నాకు నేరిప్ంచిన శోల్కాలలో నాకు బాగా నచిచ్నివాటికి, చినన్ పాటలా టూయ్న కటాట్ను వింటారా? పీల్జ,
పీల్జ." చినన్ పిలల్లా మారం చేసింది దురగ్.
"నువువ్ సంగీతం నేరుచ్కునాన్వేమిటి"? వెటకారం గా మాటాల్డింది అమమ్.
"అలా ఆట పటిట్ంచకు సబరమామ్..సరదాగా మాయమమ్ కి పాడాలని. ఇవి మీరు నేరిప్ంచినవే కదా."
"మాతార్ సప్రాశ్సుత్ కౌంతేయ సీతోషణ్ సుఖదుఖదా
ఆగమాపాయినో నితాయ్ తాంసిత్తిక్షసవ్ బారత "
ఇది రెండవ అధాయ్యం లో 14 వ శోల్కం. దీని అరధ్ం చెపప్నా.
"ఓ కౌంతేయ, విషయేందిర్య సంయోగము వలన సుఖ దుఖములు కలుగు చునన్వి. అవి ఉతప్తిత్, వినాశ సీలములు/ అనితయ్ములు.
కనుక బారతా, వాటిని సహింపుము". బుదిధ్గా చినన్ పిలాల్డిలా అపప్ చెపిప్ంది దురగ్.
"వెరీ గుడ" అమమ్ చపప్టుల్ కొటిట్ంది. మరి ఇవాళ వివేక చూడామణీ చదవాలి కదా. అమమ్ ఆ పుసత్కం తీసింది.
"సబరమామ్. ఇంకొకక్ రెండు శోల్కాలు..టూయ్న కటేట్ను. వింటావు కదూ..మాయమేమ్." మారాం చేసూత్ అమమ్ని ముదుద్ పెటుట్కుంది దురగ్
"ఏ శోల్కాలు"?
"అదే, ఆతమ్ సంయమ యోగం లో..5-6 శోల్కాలు.
ఉదధ్రేదాతమ్నాతామ్నాం నాతామ్నమవసాదయేత
ఆతైమ్వహాయ్తమ్నో బంధుహ ,ఆతైమ్వరిపురాతమ్నహ."
మనుజులు ఈ సంసార సాగరం నుండి తమను తామే ఉ దద్రించుకొనవలెను. తమను తామే అదోగతికి పాలవకుండా
కాపాడుకోవాలి. లోకములో వాసత్వంగా తమకు తామే మితుర్లం. తమకు తామే సతుర్వులం." విజయంగా అమమ్ వేపు చూసింది దురగ్. అమమ్
నవివ్ంది.
"బంధురాతామ్తమ్ నసత్సయ్ ఏనాతైమ్వాతమ్న జితహ
అనాతమ్నసుత్ శతుర్తేవ్ వరేత్తాతైమ్వ శతుర్వత
ఎవరు తన మనసుస్ను జయించునో అటిట్వాని మనసుస్ బంధువులా ఉపకారిలా ఉండును. మనసుస్ని జయింపనిచో అది సతుర్వై
అపకారము చేయును" అమమ్ చపప్టుల్. దురగ్ పక పకా నవవ్డం.. వాళిళ్దద్రూ చినన్ పిలల్లాల్ ఆడుకుంటునన్టుట్ గా కనిపించేరు నాకు. అమమ్
ముఖంలో ఇంత శాంతం, గంభీరం ఇంతకు ముందెపుప్డూ చూడలేదు నేను దురగ్ ముఖంలో పర్శాంతత, ధైరయ్ం. ఎలా తన ఆలోచలని
మారుచ్కుని ఇంత చకక్టి మారగ్ంలో పయనించగలుసోత్ంది. నాకంటే చినన్దైనా, చేతులు జోడించి నమసక్రించాలి అనిపించింది ఆ క్షణంలో.
నేను వైజాగ లో ఉనన్ వారం రోజులూ, దురగ్ని జాగరత్గా గమనించా. వాళాల్యన ఆఫీసుకి వెళిళ్పోయిన తరువాత, అమమ్ సంరక్షణ
ఆవిడ దైనందిక కారయ్కర్మం. రోజూ, అమమ్ భోజనం అయిన తరువాత దగగ్ర ఉనన్ సూక్ల కి వెళేళ్ది. అకక్డ పిలల్లకి తను నేరుచ్కునన్ పార్రధ్నా
శోల్కాలు, మంచి సూకుత్లు, ఎలా పర్వరిత్ంచుకోవాలో, అనీన్ నేరుప్తూ ఉందేది. వాళల్కి ఎపుప్డూ, ఏదో అరోగయ్కరమైన తినుబండారాలు చేసి
తీసుకెళూత్ ఉండేది. ఒక రోజు, సూక్ల నుండి తిరిగి వసూత్ వుంటే, నేను ఎదురు పడాడ్ను. నవువ్తూ పలకరించింది.
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"సూక్ల నుంచి వసుత్నన్టుట్నాన్రు. ఈరోజు పిలల్లికి ఏం నేరేప్రేమిటి??" అడిగా."అదికాదకాక్ మీరు వినాన్రో లేదో, ఈ పాల్సిట్క బాగ
ల మూలంగా ఎనిన్ ఆవులు చనిపోతునాన్యో. అందరూ, అసలు, కొంచమైనా ఆలోచించకుండా, వాతావర నానిన్ ఎలా పాడుచేసుత్నాన్రో?
పెదద్ వాలుల్ చెపిప్నా వినరు.
అందుకే ఆ సూక్ల హెడ మాసెట్ర ని అడిగాను. ఈ పాల్సిట్క గురుంచి పిలల్లకి చెపప్వచాచ్ అని. లంచ టైం లో చెపప్మంది. అందుకే
లంచ టైంలో వెళిళ్ పిలల్లకు నేరిప్సుత్నాన్ను. వాళుళ్ ఎంత చకక్గా వింటారో అకాక్ " ఆ మొహంలో ఎంత తృపోత్.. నాకు చాలా సంతోషం అని
పించింది. ఆమె మనో ధైరాయ్నిన్ ఆమె కారయ్సూరతావ్నిన్, మెచుచ్కోలేకుండా ఉండలేకపోయేను. ఒక రోజు, హడావిడిగా వచిచ్ంది దురగ్. "అకాక్
ఒకక్ సారి ఇలా వసాత్రా." సరే అని ఆమె వెనకాతల పకక్ వాటాలోకి వెళేళ్ను.
అకక్డ ముచచ్టగా ఉనన్ దంపతులు, ముదుద్గా ఉనన్ ఓ నాలుగైదేళల్ బాబు ఉనాన్రు. "అకాక్, వీడు మా మనవడు" అంటూ నావైపు
చూసింది. నాకు అరధ్మయింది. వెంటనే, సదుద్కుని, "అదే మా అకక్ మనవడు. వీళుల్ మా అకక్ కొడుకు, కోడలు" పరిచయం చేసింది దురగ్.
ఎంతో మరాయ్దగా నాతో మాటాల్డేరిదద్రు. కొతత్ ఏమో వాళల్ అమమ్ కొంగు వదల లేదు ఆ బాబు. దురగ్మమ్ ఎంత మంచి పనిచేసింది అని
మనసుస్లో ఆమెను అభినందించకుండా ఉండలేక పోయేను. సడన గా నా దృషిట్ పకక్న ఉనన్ పడక గదిలో గోడ మీద పడింది.
చకక్టి నవువ్తో అందమైన అమామ్యి ఫొటో కనిపించింది. నా మనసుస్ మూలిగింది. ఎవవ్రూ గమనించకుండా, నా దృషిట్ని బాబు వైపు
మరలాచ్. వాళళ్కి ఉంటానని చెపిప్ మా వాటాలో కి వెళిళ్పోయా.
వారం రోజులు ఎంత తవ్రగా వెళీళ్ పొయేయో.. చెపప్లేను. తిరిగి అమెరికా కి పర్యాణం కటేట్ను. అమమ్ కి చెపేప్ను వెడుతునాన్నని.
ఆవిడలో పూరవ్ం ఉనన్ ఆందోళన లేదు ఇపుప్డు. అనన్యయ్, దురగ్ హామీ ఇచేచ్రు, అమమ్కి ఏమీ ఫరవాలేదని. నేను బయలుదేరుతూ ఉంటే, దురగ్
వాళాళ్యన వచిచ్ ననున్ పలకరించేరు.
"మామమ్గారి దయ వలన మా దురగ్లో ఎంత మారుప్ వచిచ్ందో, నేను చెపప్లేను. ఇకక్డకి వచిచ్న కొతత్లో, ననున్ పనికి పోనిచేచ్ది
కాదు, అలాంటిది. ఇపుప్డె ఎంత ధైరయ్ంగా, ఎంత శాంతంగా ఉంటోందో. మామమ్గారికి కూడా, దురగ్ లేకపోతే ఎంత బెంగో? ఆమధయ్ నేను
సూట కేసు తీసుకుని బయటకిపోతూంటే, ననున్ ఆపి," ఊరికి వెళుత్నటుట్నాన్రు. మీతో దురగ్ వసోత్ందా.. అని. నేను లేదని చెపప్గాని, చాలా
తృపిత్గా, "అయితే, సరే. కేష్మంగా వెళిళ్, లాభంగా రండి" అని చెపిప్ ననున్ పంపేరు.
అపుప్డు అరధ్మయింది నాకు, అమమ్కీ, దురగ్ కీ ఉనన్ అనుబంధం. ఆరు నెలలు గడిచిపోయేయి. అమమ్తో, అనన్తో తరచూ
మాటాల్డుతూనే ఉనాన్. ఒకరోజు అనన్యయ్ ఫోన చేసేడు. అమమ్కి బాగాలేదని, ఉండుండీ, కిందికి పడిపోతోందని. డాకట్రు చూసి ఏవో
మందులిచేచ్డని కాని పెదద్ మారుప్ లేదు అమమ్లో, అని. అమమ్తో మాటాల్డ దామని, అమమ్కి ఫోన ఇమమ్ని అడిగా. ఆరోజు, ఆగసుట్5వ తారీఖు.
"అమామ్. ఎలా వునాన్వు" పలకరించా.
" నువెవ్వవ్రు" అడిగింది.
" నీ రెండో కూతురిన్. మరిచ్పోయేవా" అనాన్.
"అహా...చెనైన్ లో ఉనాన్వా, సియాటిల లో ఉనాన్వా". ఆ పర్శన్ వినగానే, లోపలి నించి ఏదో తెలియని బాధ ననున్ కలచివేసింది.
అమమ్కి మతి భర్మించడమా! ఇది పర్పంచంలో ఎవవ్రూ ఊహించనిది. ఇదెలా సాధయ్ం ? వెంటనే సదుద్కుని, అమమ్ని అడిగేను.
" అమామ్, ఇవాళ తారీఖు ఏమిటి?"
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"ఏమో, సెపెట్ంబరో, అకోట్బరో" .. అమమ్ సమాధానం.
" ఇవాళ ఏం రోజమామ్"
"ఏమో.. నాకు గురుత్ లేదు".
నాకు బురర్ తిరిగినటట్యింది. మరుపు అనన్ది లేని అమమ్కి, ఏమయింది?

కతిత్ లా ఉండే అమమ్ మెదడుకేమయింది? ఆ క్షణంలో

ఎందుకో అమమ్ దూర తీరాలకు వెళిళ్పోతోంది అనిపించింది తరువాత రోజు రోజుకు అమమ్ పరిసిథ్తి దిగజారడం మొదలెటిట్ంది. బాత
రూములో, బయటా, పడిపోతోందని అనన్యయ్ కంగారు పడుతునాన్డు. బటట్లు కటుట్కోలేక పోతోంది. ఆవిడకి సాయం చేయడానికి ఆడ
మనిషి లేదు. అనన్యయ్కి చాలా కషట్ మయింది. అరజ్ంటుగా వదినను అమెరికా నుండి వచేచ్యమని కబురు చేసేడు.
వదిన చాలా సమరుధ్రాలు; ధైరయ్ం కలది. తనకి కూడా అమమ్ పరిసిథ్తి చూసి, భయం వేసింది. డాకట్రల్తో సంపర్తించి హాసిప్టల లో
జాయిన చేసారు అమమ్ని. హాసిప్టలోల్ అమమ్ కోమాలో కి జారు కుందనిఅనన్యయ్ ఫొన చేసాడు. అమమ్ని చూడడ్నికి అమెరీకాలో మనవలు,
మనవరాళుళ్ వెళేల్రు. ఆవిడ పరిసిథ్తి పూరిత్గా దిగజారిపోవడంతో, ననున్ అరజ్ంటుగా రమమ్ని మనవలందరూ గొడవ జేసేరు. అపప్టికపుప్డు
టికెట బుక చేసుకొని ఇండియా కి బయలుదేరా.
హాసిప్టల లో చూడగానే, నాకు తెలిసి పోయింది, అమమ్ ఇంక మనలో లేదని. డాకట్రుల్ ఎంత ఒతిత్డి పెటిట్నా ఇంటికి తీసుకొచేచ్ం
అమమ్ని, అనన్యాయ్, నేను. అమమ్ నాకు ఎపుప్డూ చెపుప్తుండేది. "నా వంటి మీద నాకు సప్ృహ లేకపొతే, ననున్ బర్తికించడానికి
పర్యతిన్చవదుద్. అది నాకు నరకం. ననున్ నరకంలో ఉంచకండి" అని.
ఆ మాటలు నాకు గురుత్కొచేచ్యి . నోటి దావ్రా ఒక చెంచాడు నీరు కూడా పోకుండా, ఒంటి మీద తెలివి లేకుండా, మలమూతార్ల
మీద కంటోర్ల లేని పరిసిథ్తిలో జీవచఛ్వంగా ఉనన్ అమమ్ని చూసి, దుఖం ఆపుకోలేకపోయా. ఆమెకి విముకిత్ కలిగించు తండీర్ అని పార్రిధ్ంచా
భగవంతుణిణ్. కాని ఇంకొకక్ వారం రోజులోల్ మా తముమ్డి కొడుకు పెళిళ్. అది ఆగిపోతుందేమోనని అందరి భయం. ఆ పెళిళ్ అయే వరకు
ఆవిడ ఊపిరి పోకూడదని మా అనన్ , వదిన రోజూ మొకుక్కునేవారు. కాని, అమమ్ని చూసేత్ జాలి వేసేది నాకు. ఆవిడ నరకంలో ఉండడం
నాకు బాధగా ఉండేది. అమమ్ని ఇంటికి తీసుకు వచిచ్న మరాన్డు, అమమ్కి ఒళుళ్ తుడిచి, డయపర మారిచ్, ఎలాగో జుతుత్ దువివ్, గౌన మారిచ్
పడుకోక్ పెటాట్ం నేను, వదిన. ఏమీ మింగ లేక పోయింది. సరే, సాన్నానికని బయలుదేరాను. తిరిగి వచిచ్ చూసేత్, అకక్డ దురగ్ కనిపించింది.
అమమ్ని పొదివిగా పటుట్కుని, ఆ గౌన ని చకక్గా సవిరించి, తలకి చకక్గా నూనె రాసి, నీటు గా దువివ్, ముడి పెటిట్, నుదుటి మీద వీభూది
పెటిట్ంది. తరువాత ఒక సీట్లు గాల్స తో ఏదో తాగించడానికి పర్యతిన్సోత్ంది.
"సబరమామ్.. చూడు, ఇది మంచి బలం ఇచేచ్ అంబలి. తాగండి. మీకు ఆరోగయ్ం అంతా బాగుపడిపోతుంది" అమమ్ పూరిత్ గా
కోమాలో ఉందేమొ, అసస్లు సప్ందించలేదు. దగగ్రగా వెళిళ్ దురగ్కి నచచ్చెపాప్. అమమ్ని రెసుట్ తీసుకోనివవ్మని. నేను చెపిప్నది ఎందుకో
నచచ్లేదు దురగ్కి. అమమ్ని తను మళీళ్ మామూలు మనిషి గా చేసుకో గలనని, ఆమె నమమ్కం. ఆమెకునన్ పేర్మానురాగాలు చూసి, ఏనాటి
అనుబంధమో ఇది అని అనుకునాన్. ఇదే ఋణానుబంధమేమో?
అలాగే పది రోజులు గడిచాయి. అమమ్ పరిసిథ్తిలో ఎటువంటి మారూప్ లేదు. ఇంటికొచిచ్న తరువాత, ఆవిడ కడుపు లో కనీసం ఒక
చెంచాడు పాలైనా పడలేదు. అందరూ ఆశించినటుట్ తముమ్డి కొడుకు పెళీళ్, మిగతా కారయ్కర్మాలు అనీన్ చకక్గా జరిగి పోయేయి. ఆరోజు
గురువారం. రాతిర్ ఫైల్ట లో తముమ్డు వచేచ్డు అమమ్ని చూడాడ్నికి. వాడు అమమ్కి చంటివాడు." అమామ్, నేను, నీ చంటాణిణ్. నీ పకక్నే
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ఉనాన్నమామ్. నీ మనవడి పెళిళ్ గార్ండ గా అయింది." అమమ్ చెవిలో చెపేప్డు. అమమ్ సంతానం అంతా అకక్డునాన్రు. ఆవిడలో ఎటువంటి
చైతనయ్మూ కనిపించలేదు. నోటొల్ంచి చొంగ కారుతూనే ఉనన్ది. అవయవాలలో ఎటువంటి కదలికా లేదు.
" అమామ్. ఎవరికోసం ఇంకా ఎదురు చూసుత్నాన్వు. వెళిళ్పోమామ్. ఇది నీకు నరకం. వెళిళ్పో తలీల్." ఆవిడ చెవిలో మెలిల్గా
బతిమాలుతునన్టుట్గా చేపేప్ను. అందరూ వినాన్రు. వాళళ్ మనసులోల్ కూడా అలాల్గే ఉనాన్, బయటకి చెపప్లేక పోతునాన్రు.
"పెదాద్విడ. పోతే మహరాజయిపోయింది" అంటారందరూ. ఆసంగతి అందరికీ తెలుసు. ఎవరి మనసులోల్ విచారం లేదు. తముమ్డి
కొడుకు పెళిళ్ గురించి మాటాల్డు కుంటూ కూరుచ్నాన్ం ఆ రాతిర్. దురగ్ కారయ్కర్మాలలో ఏమీ మారుప్ లేదు. వసుత్ంది. అమమ్ని కీల్న చేసుత్ంది.
బటట్లు సరి చేసుత్ంది. దువివ్న జుతుత్నే మళీళ్ దువివ్ నీట గా చేసుత్ంది. వీభూది పెడుతుంది. జావో, అంబలో తాగించడానికి పర్యతిన్సుత్ంది.
ఏవో కబురుల్ చెపుతుంది అమమ్కి. తనకి ఎటువంటి నిరబ్ంధం లేదు ఆ ఇంటోల్. అమమ్ తన "సబరమమ్". తనకి నచిచ్నటుట్ తను
చూసుకుంటుంది. మేము ఏమనుకుంటామేమో అనన్ బెంగ, సంకోచం ఆమెలో అసస్లు లేదు. మా అందరకీ కూడా ఏవో తిను బండారాలు
పటుట్కొసూత్ఉంటుంది.
మరాన్డు శుకర్వారం. అవి దసరా సెలవలు. ఉదయం తొమిమ్ది గంటలకు దురగ్ పర్యాణం. తన అకక్లని అందరినీ కలవడానికి
ఎపప్టిన్ంచో

పర్యాణం కటిట్ంది. ఇంకా తెలల్వారలేదు. మసక నిదర్లో ఉనాన్ను. “ఈరోజు అమమ్ పోతోంది. లే..” అని ఎవరో

చెపిప్నటట్నిపించింది. లేచి గడియారం వైపు చూసా. నాలుగునన్ర అయింది. రాతిర్ లేటు గా పడుకుక్నారేమో, అందరూ, గాడ నిదర్లో ఉనాన్రు.
నాలో ఏదో అలజడి. అమమ్ వెళిళ్పోతోంది. తటుట్కో లేక, అమెరికాలో మా ఆయనకి కి ఫోన చేసా. ఆయన నాకు ధైరయ్ం చెపేప్రు. లేచి, అమమ్ని
పటుట్కుని కూరుచ్నాన్. ఆవిడ ఊపిరి భారంగా ఉంది. ఏదో యాతనలో ఉనన్టుట్గా కనిపించింది. ఇంక భరిచలేకపోయా. గడియారం ఆరు
కొటట్గానే, అనన్యయ్ ని లేపి అమమ్ పోతోందని చెపాప్.
“నువువ్ అంటావు గాని, గత రెండు వారాలుగా ఇలాగే అవుతోంది. మరేం లేదు. అమమ్కి పార్ణోపాయం ఉందని అనుకోను" నా
మాట తేలిగాగ్ కొటిట్పడేసి, పాలు తీసుకు రావడానికి వెళేళ్డు అనన్యయ్.
నాకు మటుట్కు అది ఆఖరి రోజు అని తెలిసిపోయింది. వదిన ఒతిత్డి మీద సాన్నం చేసి అమమ్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్. అకక్ని, తముమ్ణిణ్
అందరినీ పిలిచి అమమ్ దగగ్రే ఉండమని చెపాప్. వాళళ్ందరూ నావైపు వెరిర్దానిలా చూసేరు.
" మీరు కాసత్ టిఫిన తినండి. మేమతా ఇకక్డ ఉంటాం." వదిన ననున్ బలవంతం చేసి పంపించింది. నేను టిఫిన తింటూ ఉండగా,
దురగ్ వచిచ్ంది. బయట తన సూట కేస పెటిట్ంది. అమమ్ని చూసి, తను వూరికెడుతునాన్నని, ఇంకొక మూడు రోజులోల్ తిరిగి వచిచ్ అమమ్ని
చూసుకుంటానని నాకు చెపప్డానికి వచిచ్ంది. అందరూ అమమ్ చుటూట్ మూగి ఉనాన్రు. అమమ్కి ఏదో అవు తోందని గర్హించింది. వెంటనే
అమమ్ తలని తన ఒళోళ్ పెటుట్కుని, వీబూది పెటిట్ంది.
సడన గా " అకాక్ ఇలా రండి" బిగగ్రగా పిలచింది. వదిన కూడా గటిట్గా అరిచింది ననున్ రమమ్ని. అందరూ ననున్ హడవిడిగా
అమమ్ దగగ్రకి పిలుసుత్నాన్రు. ఒకక్ ఊపులో అమమ్ దగగ్రికి చేరా.
అమమ్ తల దురగ్ ఒళోళ్; పకక్న నేను. చుటూట్ అమమ్ పిలల్లందరూ. అమమ్ ఒకక్ సారి కళుళ్ విపిప్ చూసింది. నేనిక ఉంటానమామ్ అని
చెపిప్నటట్నిపించింది. అంతే. తను వచిచ్న దారిని వెళిళ్పోయింది. అందరూ భోరుమని ఏడాచ్రు. ఒకక్ సారి అమమ్ నుదుటిని ముదుద్పెటుట్కుని,
కాళళ్కు దండం పెటిట్, తన కంట తడి ఎవవ్రికీ కనపడకుండా, బయటకి పరిగెటిట్ంది దురగ్. . అమమ్ మృత దేహనిన్ వదిలి, అందరూ ఎవరి
హడావిడిలో వాళుల్ ఉనాన్రు. ఫోనోల్ అందరికీ వారత్ని అందిసుత్నాన్రు. అనన్యయ్ పలుకుబడి, సామరధ్య్ం; నిమిషాలోల్ అంతయ్కిర్యలకి

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

123

కావలసినవనీన్ అమరేచ్డు. పేర్త సంసాక్రానికి వచిచ్న బార్హమ్ణుడు అమమ్ సంతానం నలుగురినీ అమమ్ చుటూట్ పర్దకిష్ణ చేసి, ఆమె ఆతమ్ ఇంకా
దగగ్రే ఉంది కాబటిట్, ఆమె కి నమసక్రించి ఆమె ఆశీసుస్లు తీసుకోమనాన్రు. తన పార్యాణం మానుకుని, దూరంగా కనీన్ళుళ్ ఆపుకుంటూ
తతంగం అంతా చూసోత్ంది దురగ్. మేం నలుగురు అమమ్ పాదాల దగగ్ర చేరాం. నేను దురగ్ వైపు చూసి సైగ చేసాను, నా దగగ్రకు రమమ్ని.
"పంతులు గారూ, దురగ్ అమమ్గారి మానస పుతిర్క. ఆవిడ దగగ్ర లేకపోతే అమమ్ ఆతమ్ శాంతించదు." అంటూ, దురగ్ని కూడా వచిచ్
మాతో పాటూ పర్దకిష్ణలు చేయమనాన్డు" అనన్యయ్.
దురగ్ వచిచ్ నా వెనకాల నిలబడి పర్దకిష్ణాలు చేసింది. వచిచ్న మా చుటాట్లు, సేన్హితులు చూసి, ఎవరా ఈవిడ అనుకునాన్రు.
అంతయ్కిర్యలయి పోయిన తరువాత, శాసుత్ర్లు గారు చెపిప్న రోజు తిరిగి అమెరికా బయలుదేరా. మా అందరికీ అమమ్ ఈ నరకం
వదిలించుకొని వెళిళ్పోయిందని ఒక తృపిత్. కాని, దురగ్కి ఒంటరి తనం. అమమ్ సాంగతయ్ంలో ఆమెలో ఎంత గొపప్ పరిణాం వచిచ్ందో మా
అందరికీ తెలుసు. అమమ్ లేక పోతే, ఆమె ఎలా ఉంటుందో అనన్ఆలోచన తో, దురగ్తో అనాన్.
"దురాగ్, అమమ్ లేరు. మీ ఆయన ఆఫీసుకి వెళిల్పోతారు. మీరు ఒంటరి వారయిపోతారెమో? ".
“చూడకాక్, సబరమమ్ నాకు నేరిప్ంచిన మొటట్ మొదటి పాటం ఏమిటో తెలుసా? "జాతసయ్హి దుర్వో మృతుయ్హు, దుర్వం జనమ్
మృతసయ్చతసామ్త అపరిహారే, నతవ్ం సోచితు మరహ్సి
అంటే, పుటిట్న పర్తివాడికి, మరణం తపప్దు. మరణించినవాడికి పునరజ్నమ్ తపప్దు. కనుక తపప్నిసరి యైన ఈవిషయములందు నీవు
సోచింపతగదు. చూడకాక్, నా సబరమమ్ ఎపుప్డూ ఇకక్డే ఉంటుంది. మొనన్టి దాకా నాతో పాటూ, ఇంకో సేన్హితురాలు ఇకక్డికి వచిచ్
అమమ్ దగగ్ర నాలాగే సాసాత్ర్లు నేరుచ్కుంది.
తనూ, నేను, ఇకక్డే, సబరమమ్ సీటు దగగ్రే కూరుచ్ని, భగవదీగ్త అవీ, చదువుదాం అని నిశచ్యించుకునాన్ం. ఇంకా, నా సూక్ల
పిలల్లు, వాళళ్ పాటలు, ఆటలు అవనీన్ ఉంటయి కదా. నేను బాగానే ఉంటాను అకాక్. మీ అరోగయ్ం జాగర్తత్.”
దురగ్కి ఆధాయ్తిమ్క మారగ్ం చూపించిన అమమ్కి, అంత మనోధైరయ్ం, కర్మశిక్షణ, ఆతమ్ నిబబ్రం ఇచిచ్న ఆ పరమాతమ్కి, మనసుస్లోనే
దండం పెటాట్. అమమ్ని ఆధాయ్తిమ్కంగా ఎనోన్ మెటుల్ ఎకిక్ంచి, ఆ పరమాతమ్ దృషిట్లో అందరూ ఒకక్టే. ఏమీ భేదం లేదు అనన్ సిథ్తికి రపిప్ంచిన
మహానుభావురాలు దురగ్మమ్ .
పర్పంచంలో అటువంటి వారు ( Unsung heroes) ఎంత మంది మనకి కనపడుతారు? ఏడాది ఇటేట్ గడచిపోయింది. అమమ్
సంవతస్రికాలకి వైజగ వెళాళ్. అందరం కలిసేం. అనన్యయ్, వదిన అమమ్కి నచేచ్టటుట్గా అనీన్ నడిపించేరు. దురగ్మమ్ లో ఏమీ మారుప్ లేదు. ఆ
చిరునవువ్, ఆ గంభీరం, అందరినీ మంచిమారగ్ంలో పెటాట్లనే తపన.. అలాగే ఉనాన్యి.
భోజనాలవగానే, వచిచ్న వారందరికీ చినన్ "భగవదీగ్త" పుసత్కం అమమ్ గురుత్గా ఉంచుకోమని ఇచిచ్ంది. " ఇది పర్తేయ్కం గా పిర్ంట
చేయించేనకాక్. జాగర్తత్గా చూడండి. పదాలు ఎకక్డెకక్డ విడగొటాట్లో చకక్గా చెపేప్రు. మీరు చదవండి". అమమ్ మీద ఎంత గౌరం, పేర్మా!
ఆ మరాన్డు శనివారం. దురగ్ మౌనంగా ఉండండం చూసి వాళాళ్యనని అడిగా. " మామమ్గారు మౌనం పటేట్ వారుగా. ఆవిడ దగగ్ర
నేరుచ్కుంది".
అమమ్ పిలల్లు గాని, తోబుటుట్వులు గాని, శిషుయ్లు, సేన్హితురాళుళ్..ఎవవ్రూ, మౌనం పాటించలేదు.. మరి దురగ్కి ఎలా అబిబ్ంది?'
ఆక్షణంలో అనిపించింది. ఋణానుబంధం. కాని ఎవరికి ఎవరు ఋణం? అమమ్కి దురగ్ ఋణమా? లేదా, దురగ్కి అమమ్ ఋణమా?
PPP
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నిజాలెవరికి కా లి!

రాధిక మంగిపూడి
ంగపూర్

ర్

కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
24 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగం జేత
చాలా సంవతస్రాల తరావ్త రైలు ఎకాక్డు రవి. అంతా కొంచెం వింతగా ఉంది. ఎవరిగోల వారిది.

ఇదివరకుమలేల్ కొతత్

పరిచయాలు, కలిసి కబురుల్ చెపుప్కుంటూ చకిక్లాలు, పులిహోరలు, పంచుకోవడాలు ఏమీ లేవు. ఎవరికి వారు చేతిలో ఒక ఫోను పటుట్కుని
ఏదో నొకుక్కుంటునాన్రు. కరుణ్డి కుండలాలాల్ వాటితోనే పుటిట్నటుల్ చెవిలో వేలాడే తోకలొకటి! అవే.. ఇయరఫోనుల్.
రవికి పర్యాణం చపప్గా ఉంది. ఏమీ తోచడంలేదు. ఏదో సేట్షన లో రైలు ఆగింది. ఒక పర్యాణికుడు హడావుడిగా ఎకిక్,
కూరోచ్డానికి జాగా వెతుకుక్ంటూ వసుత్నాన్డు. ఇంతలో రవి ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వయ్కిత్, తలెతిత్ చూసి తటాలున లేచి, “ఒరేయ శేఖరం”
అంటూ చేతులు బారెడు చాచాడు.

ఆ వచిచ్నతను కూడా,

“ఒరేయ చందర్ం” అంటూ చేతులు మూరెడు చాపాడు.

ఇదద్రూ

కావలించుకోవాలనుకునాన్రు. కాని వారి పొటట్లు సహకరించకపోవడంతో ఆ పర్యతన్ం విరమించుకుని, రవి ఎదురుసీటోల్ చతికిలబడాడ్రు.
“అదిరిందయాయ్ చందర్ం” అనుకునాన్డు రవి. వారి పలకరింపులు, పర్శోన్తత్రాల పరంపర కాసేపు సాగింది. రవికి కాలకేష్పం దొరికింది.
చూపు కిటికీ వైపు, చెవి వారి సంభాషణవైపుకు పడేశాడు.
“కాలేజీరోజులోల్ కధలూ, వాయ్సాలూ రాసేవాడివిగా! ఇంకా రాసుత్నాన్వా” అడిగాడు చందర్ం. “ఓ.. రాసుత్నాన్ అపుప్డపుప్డు. కానీ
కాలం బటిట్ మన టెర్ండు మారిపోయిందిలే. నాకు చాలా కలం పేరుల్ కూడా ఉనాన్యి తెలుసా?” అనాన్డు శేఖరం గొపప్గా.
“చాలా కలం పేరుల్ ఉండడం ఏమిటిరా? ఉంటే ఒకటుండాలి కానీ!” అనుమానం వయ్కత్ం చేసాడు చందర్ం. అంతే! ఎపుప్డు
అడుగుతాడా అని ఎదురు చూసుత్నన్టుల్ వెంటనే పాఠం అందుకునాన్డు శేఖరం.
“ఈమధయ్ పుసత్కాలలో కధలూ, కమామీసులూ ఎవరూ చదవటేల్దురా. కాలం తీరు మారింది. కనుక కలం తీరు కూడా మారింది.
వాటాస్పులు, ఫేసుబ్కుక్లలో పది పదిహేను పంకుత్లలో రాసేత్నే అందరూ చదువుతారు. అంతకనాన్ పెదద్ది రాసేత్, చదవడానికి ఎవరికీ
ఓపికలు లేవు సుమీ! మనమేం రాసిపడేసినా పరేల్దు. ఉదయం వాటాస్పులో తోసేసేత్, సాయంతార్నికి మనకే తిరిగి వసుత్ంది.
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ఊహాశకిత్కొదీద్ రోజుకో పేరుతో ఏదో ఒకటి రాసి సోషల మీడియాలో తోసేసూత్ ఉంటాను. ఫేసుబ్కుక్లో అయితే, నాకు 5000 సేన్హితులు,
3000 ఫాలోవరస్ కూడా ఉనాన్రు” అనాన్డు భుజాలెగరేసుకుంటూ.
రవికి శేఖరం మాటలు చాలా తమాషాగా అనిపించి, రెటిట్ంపు ఆసకిత్తో వినసాగాడు. “అదేమిటార్? ఇంతకూ ఏమేం రాసావేంటీ?
అసలు ఈ బుదిధ్ నీకెటాల్ పుటిట్ంది?” అనుమానంగా అడిగాడు చందర్ం.
“అబేబ్, అసలిదంతా ఎకక్డ మొదలైందంటే, ఆ మధయ్ ఒక పెదాద్యన ఫేసుబ్కుక్లో ఒక వాయ్సం రాశాడు. చారిమ్నార శిఖరంపై
‘జహంగీర’ అనే పేరుతో ఒక వజర్ం తాపడం చేయించి ఉండేదని, అది యుదధ్ంలో శీర్ కృషణ్ దేవరాయలు వశమయిందని, తరావ్త బిర్టిష
వారు దానిని పటుట్కు పోయారని రాశాడు. దీనికి 2000 లైకులు 600 షేరుల్ వచాచ్యి”.
శేఖరం మాటలకు అడుడ్పడుతూ, “అదేమిటార్ చారిమ్నార కటిట్నపుడు కృషణ్ దేవరాయలు ఎకక్డునాన్డూ? “ అనాన్డు చందర్ం.
“హహహ! అదే కదా విచితర్ం. అవనీన్ వెతికి చూడడానికి అంత తీరిక ఎవడికుంది? నీ కొచిచ్న అనుమానం నాకూ వచిచ్ంది. కానీ
అందరితో పాటు నేనూ, నాకెందుకులే అని ఊరుకునాన్. మరాన్డు ఉదయం పకక్వీధీలో ఉనన్ పాతకాలం పారుక్ పకక్నుండి వసుత్ంటే,
నాకూ ఒక ఐడియా వచిచ్ంది. ఆ పారుక్లో ఓ మూలన ఉనన్ విరిగిపోయిన బెంచీ ఒకదానికి ఫోటో తీసి, ఫేసుబ్కుక్లో పెటిట్, ‘సరాద్ర
వలల్భాయ పటేల సావ్తంతర్య్ పోరాట సమయంలో మన ఊరు వచిచ్నపుప్డు నిరాహార దీక్ష చేపటిట్న సథ్లం ఇదే!’

అని రాసాను.

ఇంకచూసుకో, నాసామిరంగా.!. ఎవరికీ తెలియని విషయం చెపాప్రంటూ ఒకరు, విలువైన సమాచారం వెలికి తీసారని ఇంకొకరు, అంత
గొపప్ పర్దేశం మన ఊరిలో ఉందా అంటూ మరొకరు.. లైకులు కామెంటస్ కుంభవృషిట్ కురిసిందనుకో!”

అంటూ మహదానందంగా

చెపాప్డు శేఖరం.
తెలల్మొహం వేసిన చందర్ం, “అదేమిటార్ ఏడిచ్నటుల్ంది. ఏం రాసేత్ అది నమేమ్సాత్రా! నిజానిజాలు ఎవరూ ఆరా తీయరా!” అడిగాడు
ఆతర్ంగా.
దానికి శేఖరం ఒక వేదాంతపు నవువ్ నవివ్,

“నీ పిచిచ్ గానీ నిజాలెవడికి కావాలి! అందరికీ మజాలు మాతర్మే కావాలి.

ఎంటరైట్నైమ్ంట ఈజ ఎవీర్థింగ యు నో!” అంటూ ఒకక్ ముకక్లో తేలిచ్ చెపేప్సాడు కలికాల గీతాసారం.

ఇది వినన్ రవికి నోట మాట

రాలేదు. తన ఆలోచనలు మెలికలు పడి మలుపులు తిరుగుతునాన్యి. అంతటితో ఆగకుండా శేఖరం, “ఎకక్డో కంబోడియాలో ఏదో గుడి
ఫోటో పెటిట్ , ఎవరో మన కోణారుక్ గుడి అని, సూరయ్కిరణాలు దూరాయని రాసేత్ నమేమ్సాత్రు జనాలు. నాలుగు రోజులకోసారి ‘డాటరుస్ వీక’
అంటూ ఒకే మెసేజ తిరుగుతుంటే, అడిగే నాధుడు లేడు. పర్తి నెలా ‘ఈ నెలలో ఫలానా వారం అయిదుసారుల్ వచిచ్ంది. కనుక ఈ నెల
అదృషట్ం వరిసుత్ంది’ అని రాసేత్ ఒకక్డికీ అనుమానం రాలేదు. ఇంక సాయిబాబాదో వినాయకుడితో ఫోటో పెటిట్ 20 మందికి పంపండి అని
రాసి వదిలేసేత్, పంపినవాడికే తిరిగి ఇరవసారుల్ వసుత్ంది. ఏం? ఇందరు చేయగా లేనిది నేను చేసేత్ తపేప్ంటి? జనాలకి ఈ మాతర్ం కాలకేష్పం
లేకపోతే , ఇక మడిషికీ గొడుడ్కీ తేడా ఏటుంటాదీ” అంటూ సునకానందం వయ్కత్ం చేసూత్ లా పాయింటుల్ పీకాడు.
నోరెళళ్బెటేట్సిన చందార్నికి ఈసారి తేరుకోవడానికి రెండు నిమిషాలు పటిట్ంది. “సరే మిగతావారి మాట అటుంచి ఇంతకు ఇలా
రాయడం వలల్ నీకొచేచ్ లాభం ఏముంది?“ అని పర్శిన్ంచాడు చందర్ం కాసత్ సరుద్కుని.
“భలేవాడివే. మన పరపతి ఎంత పెరిగిందో తెలుసా… పైగా వేరే లాభాలు కూడా ఉనాన్యి. ఆ మధయ్ ఏదో కలుపు మొకక్లు మా
పెరడంతా పాకేశాయి. ఆదివారం నాడు కూడా హాయిగా పడుకోడానికి లేకుండా, మా ఆవిడ ననున్ ఆ మొకక్లనీన్ పీకమంది. నాకు ఎకక్డో
కాలి, ఆ మొకక్కి ఒక ఫోటో తీసి అది ‘కకాపికా డిసోక్తుస” అనే ఔషధజాతి మొకక్ అనీ, దానిన్ రుబిబ్ తలకు రాసేత్ చుండుర్ క్షణంలో
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పోతుందనీ వార్సి వాటాస్పులో తోసేసా. ఇంకేముంది! సాయంతార్నికలాల్ వేళళ్తో సహా మా పెరటోల్ కలుపుమొకక్లనీన్ మాయం!” అంటూ
వికటాటట్హాసము చేసాడు శేఖరం.
రవికి నవావ్లో ఏడవాలో అరథ్ం కాలేదు. ఎందుకంటే పోయిన నెల, తను కూడా ఆ మొకక్ ఫోటో ఎకక్డో చూసి దానికోసం వెతికిన
విషయం గురొత్చిచ్ంది!
ఏమనుకునాన్డో కానీ చందర్ం మాతర్ం సేన్హితుడి పర్తిభకు సంబరపడిపోయి, “ఏమైనా నువువ్ అసాధుయ్డివిరా! ఇలాంటి తెలివి
అందరికీ సాధయ్ం కాదు. ఆ మాటకొసేత్ నీకు వాటాస్పువాళుళ్ సనామ్నం చేసి పారితోషికం ఇవావ్లి ” అంటూ నవేవ్వాడు.
చందర్ం మాటలకు ఇంకా ఎకక్డ లేని ఉతాస్హం తనున్కువచేచ్సి మళీళ్ అందుకునాన్డు శేఖరం తన ఘనకారాయ్ల పంరంపర వరణ్న.
“ఇంకోసారి ఏమైందంటే ‘ఉలిల్ చిటాక్లు” అనే శీరిష్కతో రోజుకో చిటాక్ వాటాస్పులో వదులూత్ వచాచ్ను. ఒకరోజు నాకు బాగా జలుబు చేసి
వికస్ తెమమ్నాన్ను మా ఆవిడను. తను ఒకగినెన్లో ఉలిల్పాయ రసం పటుట్కుని వచిచ్ంది. అదెందుకంటే, వాటాస్పులో చదివాను ముకుక్లో
కొంచెం ఉలిల్ రసం వేసేత్ జలుబు వెంటనే పోతుందంటూ, నా ముకుక్ పటుట్కోబోయింది. నా చిటాక్ నాకే రివరస్ అవవ్డంతో వీధిలోకి పరుగు
తీసాను” అంటూ బిగగ్రగా నవావ్డు.
చందర్ం ఈసారి పొటట్ పటుట్కుని మరీ నవువ్తూ, “నీకు బాగా అయియ్ంది. అయినా అదెలా నమేమ్సిందిరా మీ ఆవిడ? ” అనాన్డు.
ఇంతలో రవి దిగాలిస్న సేట్షన రావడంతో తను సంచీ తీసుకుని రైలు దిగబోతుంటే శేఖరం చెపిప్న జవాబు రవి చెవిన పడింది.
“మరేమనుకునాన్వ. చిటాక్ల చివర, “డా. విఙాఞ్న, యమ బి బి యస, యమ డి, జరమ్నీ” అని ఒక కలం పేరు తగిలించేశానుగా! ”
సేన్హితులు ఇదద్రూ రైలు దదద్రిలేల్లా నవువ్తునాన్రు. చందర్ శేఖరులిదద్రి సంభాషణకి రవి బురర్ గిరుర్న తిరిగింది. గడిడ్-కొడవలి
సామెత గురొత్చిచ్ంది. ఒకడికి ‘పరమ బలిచకర్’ ఒకరికి ‘వీరభోగ వాటాస్ప రాయ’ బిరుదులు ఇచెచ్యయ్చుచ్ అనుకునాన్డు.
“అవును నిజాలెవడికి కావాలి ఈ రోజులోల్. మాటకి విలువ లేదు. వాళల్ననుకుని ఏంలాభం. మనమే జాగర్తత్గా ఉండాలి“
అనుకుంటూ కధ చదివి నీతివాకయ్ం నెమరేసుకుంటునన్ బడిపిలాల్డిలా రవి ముందుకు నడిచాడు. ‘నాకు ఇవనీన్ మామూలే’ అనన్టుల్ రైలు ఒక
కూత పెటిట్ తన పటాట్లమీద ముకుక్సూటిగా సాగిపోయింది.

PPP

ఆతామ్రామం

రాధిక నోరి
టలా , ల్ఫోరిడా

ర్ కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా రు నిర ంచిన
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త్ మ రచనల పోటీ లో
24వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం - ప
ఉత
ర్ శం పత
ర్ ం

"జానీ, జానీ" అంటూ గటిట్గా పిలిచాడు ఇంటోల్కి అడుగు పెడుతూనే రామం.

"ఏదనాన్ తపుప్ చేసినపుప్డు జానకిని ఇలాగే పిలుసాత్వులే" అనుకునాన్డు అకక్డే వునన్ ఆతమ్ తనలో తను.
వంటింటోల్ పనిలో వునన్ జానకి తడి చేతులు తుడుచుకుని బయటకు వచేచ్ లోపే రామం గబగబా లోపలికి వచాచ్డు. ఒక పాకెట ని
జానకికి అందిసూత్, "నీకొక సర పైరజ. ఏమిటో ఇది విపిప్ చూడు" అనాన్డు ఆమెను ఊరిసూత్.
జానకి పాకెట విపిప్ చూసింది. నోటల్ కటట్లు చాలా వునాన్యి దాంటోల్. "ఇదేమిటండి? ఇంత డబుబ్ తెచాచ్రేమిటి?" అంటూ
ఆశచ్రయ్ంగా ఇంకా ఏదో అడిగేలోపు "ఆఫీసులో ఎపప్డి నుండో ఇవావ్లిస్న బోనస ఇనాన్ళళ్కి ఇవాళ హఠాతుత్గా ఇచేచ్సారు" అనాన్డు రామం
గబగబా.
"నీ మొహం. పేకాటలో మోసం చేసి గెలిచ్న డబుబ్ని బోనస అని నోటికొచిచ్నటుల్ అబదాధ్లు చెపుత్నాన్వు. జాగర్తత్. నిజం నిలకడ మీద
తెలిసేత్ చికుక్లోల్ పడేది నువేవ్" మెలిల్గా హెచచ్రించాడు అకక్డే వునన్ ఆతమ్ చాటుగా, పకక్నే వునన్ జానకికి వినిపించకుండా.
"ఎంతో లెకక్పెటట్లేదు కానీ చాలా ఉనన్టుల్ంది. అయినా ఇలా బోనస ఇసుత్నాన్రని ఎపుప్డూ చెపప్లేదేమిటండి?" ఇంకా ఆశచ్రయ్ంగానే
అడిగింది జానకి రామంని.
"నిజంగా ఇసేత్గా చెపప్టానికి? వెధవ అబదాధ్లూ, వీడూనూ" ఆతమ్ విసుకుక్నాన్డు మనసులో.
రామం జానకి మాటలు వినిపించుకోనటుల్ అకక్డ నుండి బటట్లు మారుచ్కోవటానికి లోపలికి వెళిళ్పోయాడు. అతను తిరిగి వచేచ్సరికి
జానకి డినన్రు అంతా రెడీగా టేబిల మీద సదిద్ వుంచింది. భోజనం చూసేసరికి ఆకలి గురొత్చిచ్ంది రామంకి. గబగబా తినటం మొదలెటాట్డు.
"ఈ గుతిత్ వంకాయ కూర చాలా బాగా కుదిరింది కదూ!" కూర మళీల్ కలుపుకుంటూ అనాన్డు రామం.
"ఒరేయ! బకాసురుడా! కాసత్ ఆగు. బాగుందని అలా మరీ ఎకుక్వగా తినకు. ఒకక్సారి ఆ పొటట్ను చూసుకో" పకక్ నుండి ఆతమ్
మెలిల్గా ఘోష పెటాట్డు. ఇంతలో జానకి పెరుగు కోసం వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది.
"కాసత్ ననున్ మనశాశ్ంతిగా తిండనాన్ తిననిసాత్వా?" రామం ఆతమ్ని ఒకక్ కసురు కసిరాడు.
భోజనం ముగిసాక భుకాత్యాసంతో రామంకి కళుళ్ మూతలు పడటం మొదలైంది. అతి కషట్ం మీద కాసేస్పు నూయ్స పేపర పటుట్కుని
ఇంక ఆ తరావ్త పకక్ ఎకేక్సాడు. మరాన్డు ఆదివారం కాబటిట్ తీరికగా, ఆలసయ్ంగా లేచాడు. బేర్క ఫాసట్ చేసుత్ంటే ఆతమ్ మళీల్ గోల పెటాట్డు.
"ఒరేయ! తిండిపోతు వెధవా, ఇంక ఆపు. అసలు చాలు అనన్ మాట నీకు తెలీదా? ఇంక ఇంతటితో చాలించి జిమకి బయలుదేరు.
వాయ్యామం చేయటానికి వీక డేస ఎటూ వంకలు చెపాత్వు. కనీసం వీకెండ అనాన్ బదధ్కం వదిలించుకుని కాసత్ ఎకస్ర సైజ చేయి. జిమకి డబుబ్
కటిట్ కూడా వెళళ్కపోవటానికి నీకేం మాయరోగం?" అంటూ గొంతు పెదద్ది చేసి మందలించాడు.
రామంకి కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. "పొదుద్నేన్ మొదలైందా నీ గోల? అసలింత పొదుద్నేన్ నాతోపాటు నువువ్ కూడా లేవాలా?
ఇంకాసత్సేపు ఎకుక్వ నిదర్ పోతే నీ సొమేమ్ం పోయింది? పోనీ లేసేత్ లేచావు, నీ పనేదో నువువ్ చూసుకోకుండా అసత్మానూ నా వెనకెందుకు
పడతావు? నేను ఎకస్ర సైజ చేయకుండా పొటట్ పెంచితే నీకేం నషట్ం? నువువ్ ఆరోగయ్ంగానే వునాన్వు కదా! నా గురించి అతిగా
పటిట్ంచుకోవటం కటిట్పెటుట్" పళుళ్ కొరుకుతూ గటిట్గా కసిరాడు ఆతమ్ని రామం. "నువువ్ నేను అనన్ తేడా ఏముంది? నీకు ఏదైనా జరిగితే ఆ
బాధ నాకే కదా!" అనుకునాన్డు ఆతమ్. అయినా కాసేస్పు మౌనం వహించాడు.
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"అసలు నినున్ నా దగగ్ర ఇంతసేపు ఇలా మాటాల్డనీయటం నాదే తపుప్. నాకు బుదిధ్ తెలిసినపప్టినుండీ నినున్ నా దగగ్రే
వుండనిచాచ్ను. నా దగగ్ర సేన్హితుడి లాగా చూసాను. అసలు నీకు, నాకు తేడానే లేదనుకునాన్ను. కాని అసత్మానూ నువువ్ ననున్ ఏదో రకంగా
విమరిశ్సూత్నే వునాన్వు. ఇలా అయితే నువువ్ నా దగగ్ర వుండకక్రలేదు. నా దగగ్ర నుండి వెళిల్పో. అసలు నాలో అనీన్ తపుప్లే తపప్ ఎపుప్డూ
మంచే నీకు కనిపించదా?" వూరోక్లేక మళీల్ రామమే అనాన్డు కోపం, బాధ కలగలిపిన గొంతుతో.
"అలా ఎందుకు అనుకుంటునాన్వు? మొనన్ బసుస్లో నీ సీటు ఒక ముసలావిడకి ఇచిచ్ నువువ్ నిలబడి పర్యాణం చేసినపుడు నినున్
మెచుచ్కునాన్ను కదా!" అనాన్డు ఆతమ్ అనునయంగా.
"అఘోరించావు. అది ఎపుప్డో, ఏమో! నీ పొగడత్ల కంటే నీ తిటేల్ ఎకుక్వగా గురుత్ వునాన్యి నాకు. అసలు నాకు బుదిధ్ తెలిసినపప్టి
నుండి నీ తీరు ఇలాగే వుంది. చినన్పుప్డు ఐదో కాల్సులో నా వెనక బెంచి అమామ్యి నతిత్తో తమాషాగా మాటాల్డుతోందని అనాన్నని ఆ
అమామ్యి ముందే ననున్ చివాటుల్ వేసావు. ఏదో, చినన్తనం, తెలిసీ తెలియని అజాఞ్నం అని వదిలావా ననున్? సరే, ఇంక కాలేజ లో ఏ
అమామ్యిననాన్, ఏ ఆడ లెకచ్రరు ననాన్ ఏడిపిసూత్ పొరపాటున ఏదనాన్ అంటే చాలు, కురర్తనం అని, ఏదో పోనిలే అని ననేన్మనాన్
వదిలేవాడివా? చెడామడా నా మీద తిటల్ వరాష్నిన్ కురిపించేవాడివి. సరే, పరీక్షలలో ఎపుప్డనాన్ కాపీ చేసోత్ంటే ఇంక చెపప్నే అకక్రలేదు. ఆ
టీచరుల్, లెకచ్రరుల్, పొర్ఫెసరల్ కంటే ఎకుక్వగా నామీద ఇనివ్జిలేషనశ్ నువువ్ చేసేవాడివి. కాలేజ కాల్సులు ఎగొగ్టిట్ సినిమాలకి వెళేత్ ఇంక పకక్
నుంచి నీ నస భరించశకయ్ంగా వుండేది కాదు. అసలివనిన్ చేయని కాలేజ లైఫ లో ఇంక పస ఏముంటుంది? అబబ్, అపప్టి నుండి నినెన్లా
భరిసుత్నాన్నో ఆలోచిసేత్ నాకే ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. నాకు ఇంత సహనం ఎలా వచిచ్ందా అనుకుంటునాన్ను. అనుక్షణం ననున్ వెంటాడుతూ
ననున్ సతాయిసాత్వు. ననున్ వదిలి పొమమ్ంటే పోవు. అసలు నినున్ ఒక సేన్హితుడిలాగా చూడటం నాదే తపుప్. నువువ్ మితుర్డివి కాదు, ఒక
శతుర్వువి, నా బదధ్ శతుర్వువి" కక్షగా అనాన్డు రామం.
"జబుబ్ చేసిన రోగికి చేదు మందు ఎలా నచుచ్తుందిలే" అనాన్డు ఆతమ్ తను చేసుత్నన్ దాంటోల్ తపేప్మీ లేదనన్టుల్, ధైరయ్ంగా.
"ఏమండీ, ఎంత పిలిచినా పలకరేమిటండి? ఏం చేసుత్నాన్రు ఆ గదిలో ఇందాకటున్ంచి? ఒకక్సారి ఇలా రండి" జానకి పిలిచింది.
ఆతమ్తో ఘరష్ణ పడుతునన్ రామం బయటికి వచాచ్డు.
"కాసత్ సాయం చేయండి. ఈ మంచం ఆ రూములోకి మారాచ్లి" అంది జానకి.
"ఇపుప్డు ఎందుకు ఈ మారుప్లనీన్?" అనాన్డు మంచానిన్ ఒక వైపు పటుట్కుంటూ రామం.
ఆతమ్ మౌనంగా అంతా గమనిసుత్నాన్డు.
"ఎందుకేమిటండి? మా నానన్ రేపేగా వసాత్రు? ఈ మంచం అయితే విశాలంగా ఆయనకు బాగుంటుంది" అంది జానకి మంచానిన్
ఇంకో వైపు పటుట్కుంటూ. అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది రామం కి మామగారు వాళిళ్ంటికి వచేచ్ది ఆ మరాన్డే అని. అతత్గారు పోయిన తరావ్త
మామగారు బావమరిది ఇంటోల్, తమింటోల్ అటు ఇటు వసుత్ పోతూ కాలం వెళళ్బుచుచ్తునాన్రు.
"మొనన్నేగా తమింటి నుండి బావమరిది ఇంటికి వెళాళ్రు? అపుప్డే మళీల్ వచేచ్సుత్నాన్రా ఇకక్డికి?" అనుకునాన్డు మనసులో విసుగాగ్.
"ఒరేయ ఛండాలుడా! నువేవ్ం ఆలోచిసుత్నాన్వో నాకు తెలిదనుకోకు. రెండు వారాల కిర్తం వరకు జానకి ఎంత బాగా మీ
అమమ్నానన్లకు సేవ చేసిందో, ఎంత మరాయ్దగా మీ అనన్ గారింటికి పంపించిందో మరిచ్పోయావా? మీ అమామ్నానన్లకి తను అంత గౌరవ
మరాయ్దలు ఇసుత్ంటే వాళళ్ నానన్కి నువివ్చేచ్ గౌరవం ఇదా? సిగుగ్ పడాలి ఇలాంటి తేడాలు చూపిసుత్నన్ందుకు. మామగారి బాధయ్త ఆమాతర్ం
కూడా వహించలేవా? ఈపాటికే నీ బంగారం అంతా కరిగిపోతుందా?" అసహియ్ంచుకుంటూ అనాన్డు ఆతమ్ రామం ని కసురుకుంటూ.
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"బాబూ! నీకు దణణ్ం పెడతాను. మనసులోని మాటలు ఇంకా పెదవుల మీదకి రాకముందే వూహించగల నీ దివయ్శకిత్కి నా జోహారుల్.
తపప్యిపోయింది కానీ ఇంక నీ తిటల్ పుసత్కం ఇపుప్డు విపప్కు. ఇంతటితో ననున్ వదిలేయి" చేతులు జోడిసూత్ అనాన్డు రామం. "నా ఖరమ్.
నినున్ ఎలా వదిలించుకోవాలో తెలియటంలేదు. ఎంత సేన్హితుడు అయితే మాతర్ం మరీ ఇంత చనువా?" విసుగాగ్ మనసులో అనుకునాన్డు
రామం. ఇంక అంతకు మించి ఏమైనా ఎకుక్వగా అనుకోవటానికి కూడా భయం వేసింది, మళీల్ దానికి ఏం తిటుల్ తినాలిస్ వసుత్ందో అని.
"అసలే ఈ ఆతమ్ గాడు ఆవలించకుండానే పేగులు లెకక్పెటట్గల సమరుథ్డు" అనుకునాన్డు జంకుగా. ఆతమ్ ముసిముసిగా నవువ్కునాన్డు.
మధాయ్హన్ం భోజనం చేసిన తరావ్త కాసేస్పు నడుం వాలుదాద్మని అనుకుంటూ వుంటే హాలోల్ టేబిల మీద ఏదో పెదద్ పాకెట
కనిపించింది. ఏమిటో అని విపిప్ చూసేత్ లోపల ఏదో చీర వుంది. దానికి ఇంకా వేలాడుతునన్ సిలక్ పాలస లేబిల, చీర మడతలలో జాగర్తత్గా
దాచిన బిలుల్ చూసుత్ంటే అది ఇంకా మడతనాన్విపప్ని సరికొతత్ చీర అని ఎవవ్రు చెపప్కనే తెలుసోత్ంది. అపర్యతన్ంగానే బిలుల్ని పరిశీలనగా
చూసాడు. "ఓహో, నినన్నే కొనన్దనన్మాట" అనుకునాన్డు మనసులో బిలుల్ మీద తేదీని చూసి. కానీ చీర ఖరీదుని చూసి ఒకక్సారి
వులికిక్పడాడ్డు. "జానకి" అంటూ పిలిచాడు అపర్యతన్ంగా. వంటింటోల్ గినెన్లు సదుద్కుంటునన్ జానకి గబగబా పరిగెతుత్కు వచిచ్ంది,
"అదేమిటండి, అంత పెదద్గా అరిచారు?" అంటూ. రామం చేతిలో చీర చూసి "ఈ చీర గురించి అడగటానికా పిలిచారు? నినన్నే కొనాన్ను,
బాగుందా?" అంది వెంటనే.
"ఆ. ఆ. చీర బాగానే వుంది. కానీ ఆ ధరనే బాగాలేదు" అనాన్డు సహనం తెచిచ్పెటుట్కుంటూ.
జానకి ఒకక్సారి బితత్రపోయింది. "నా పుటిట్న రోజుకి చీర కొనటానికి మీకు టైము లేదని ననేన్ కొనుకోక్మని అనాన్రని....." మెలిల్గా
ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ జానకిని మాట పూరిత్ చేయనివవ్కుండా మధయ్లోనే ఆపేసూత్, "నినున్ కొనుకోక్మని అనాన్ను కానీ మన బడెజ్ట ని
మరచిపోమని అనలేదు" అనాన్డు రామం టకుక్న. తెలీకుండానే అతని గొంతులో కరకుతనం ధవ్నించింది. "మరిచ్పోలేదండీ. మనం బడెజ్ట ని
ఎంత strict గా పాటిదాద్మని అనుకునాన్ ఒకొకక్సారి కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది. ఎందుకంటే ధర తో పాటు చీర నచచ్టం కూడా
ముఖయ్ం కదా! ధర ఎకుక్వగా వుందని మీకంత చికాకుగా వుంటే, పోనీ, చీర తిరిగి ఇచేచ్సాత్నులెండి. ఆ షాపు వాళుళ్ తెలిసినవాళేళ్గా!
తీసుకుంటారు" అంది చినన్బుచుచ్కుంటూ.
"నా ఉదేద్శం అది కాదు. అలా మనసు చినన్బుచుచ్కోకు. చీర తిరిగి ఏమీ ఇవవ్నకక్రలేదు. ఖరీదు కొంచెం ఎకుక్వగా వుందని
అనాన్ను అంతే" అని రామం ఏమీ అనలేదు. కోపంగా ముఖం పెటాట్డు. జానకి అకక్డ నుండి వెళిళ్పోయింది. దానికోసమే ఎదురు చూసుత్నన్
ఆతమ్ ఒకక్సారి విరుచుకు పడాడ్డు రామం మీద. "ఒరేయ, పాపాతుమ్డా! నీకు కొంచెం అనాన్ బుదుధ్ందా? పుటిట్న రోజని కటుట్కునన్ పెళాళ్ం
ముచచ్టపడి ఒకక్ చీర కొనుకుక్ంటే దానికింత రాదాధ్ంతం చేసాత్వా? చీర తిరిగి ఇచేచ్యమని అంటావా? అసలు నీ అంతట నువువ్ పెదద్ చీర
కొని పెటాట్లిస్ంది పోయి పాపం, తనే ఏదో కొనుకుక్ంటే దానికి ఖరీదు ఎకుక్వని వంకలు పెడతావా? ఆమాతర్ం అనాన్ ఖరుచ్ పెటట్లేనంత
దరిదర్ం ఏమొచిచ్ంది? ఇంత పిసినారిగా వుండి దాచిపెటిట్ంది ఎవరికివావ్లని? ఛీ, నీకు కొంచెం కూడా సిగుగ్ లేదు, ఇంక ఈ జనమ్కు రాదు
కూడాను" ఊపిరి తీసుకోవటానికి ఆతమ్ కొంచెం ఆగాడు.
రామం ఆతమ్ వైపు కొరకొరా చూసాడు. "చాలీ చాలని ఈ జీతాలతో ఇంకా దాచటం కూడాను. నీ పుణయ్మా అని ఈ జీవితానికి ఇంక
ఇంతే!" కక్షగా అనాన్డు. "మధయ్లో నేనేం చేశాను?" అమాయకంగా అడుగుతునన్ ఆతమ్ను కోపంగా మధయ్లోనే ఆపేసాడు రామం. "ఏం
చేసావా? మరిచ్పోయావనుకుంటాను. గురుత్ చేయనా? సినిమా హీరో అవావ్లని చినన్పప్టి నుండి ఎంత కోరుకునాన్నో! పేరుకి పేరు, డబుబ్కి
డబుబ్, దేనికీ లోటు లేని జీవితం, ఎంత బాగుండేదో! నా కోరికకి అడుగడుగునా అడడ్ంకులు చెపాప్వు. ఈ సంగతి ఎతిత్నపుప్డలాల్ ననున్
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నిరుతాస్హపరచి నా మీద చనీన్ళుళ్ కుమమ్రించేవాడివి. నీ రూపం చూసుకో, నీ ఒడుడ్ పొడుగు చూసుకో, నీ మాటాల్డే తీరు చూసుకో, అది
చూసుకో, ఇది చూసుకో అంటూ నటించటం సంగతి నేను అనుకునన్పుప్డలాల్ నా పార్ణాలు తోడేసేవాడివి. వెనక, ముందు అనన్ తేడా లేకుండా
నలువైపుల నుండి ఇలా నస పెటిట్ చంపుతుంటే ఇంక అ పని ఏమవుతుంది?" ఉకోర్షంగా అంటునన్ రామంని చూసేత్ ఆతమ్కి నవావ్గలేదు.
"ఆడలేని ఆడది మదెద్ల ఓడందిట. అలా వుంది నీ వరస. నటించటం నీకు చేతకాక ఆ విషయం ఎతిత్ చూపించాననన్ కోపంతో మధయ్
ననున్ అంటావేమిటి? అసలు నేను అనాన్నని కాదు కానీ కొంచెం శాంతంగా ఆలోచించు. సినిమా హీరో అంటే ఎలా వుండాలి? ఆ రూపం
నీకెకక్డిది? సినిమా నటులు రాతిర్ంబగళుళ్ ఎంత కషట్పడతారు? అంత శర్మ నువువ్ పడగలవా? ఉతత్గా కబురుల్ చెపుత్నాన్వు కానీ అసలు నటన
అంటే నీకేం తెలుసు? లేనిది వునన్టుల్ చూపటం ఎంత కషట్ం? అంతెందుకు? ఇపుప్డు నామీద వునన్ కోపానిన్ దాచిపెటిట్, ఏదీ, ఒకక్సారి నవువ్
చూసాత్ను" నవువ్తూ అంటునన్ ఆతమ్ని చూసేత్ రామంకి కోపంతో ఒళుళ్ మండిపోయింది. అసలే చికాకుగా వునాన్డు. అందులో ఆతమ్ ఈ
వెటకారం మాటలు అగిన్లో ఆజయ్ం పోసినటుల్ అతని కోపానిన్ ఇంకా భగుగ్మనేటుల్ చేసాయి. నీతో మాటాల్డటం సమయానిన్ వృధా చేయటమే
అనుకుంటూ, ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ ఆతమ్ నోరు మూత పడేలాగా రామం బెడ రూమలోకి వెళిల్ మౌనంగా పకక్ ఎకిక్ పడుకునాన్డు. నిండా
ముసుగు పెటేట్సాడు. కానీ ఎందుకో అతనికి ఆదమరచి నిదర్ పటట్లేదు. తొందరగానే లేచేసాడు. హాలోల్కి వచిచ్ చూసేత్ జానకి ఉతికిన బటట్లని
మడతలు పెటుట్కుంటూ ఎవరితోనో ఫోనులో మాటాల్డుతోంది. అకక్డే ఒక సోఫాలో కూరుచ్ని ఓరగా జానకి వైపు చూసాడు రామం.
"ఫరవాలేదు. ముఖం చూసేత్ కోపంగా ఉనన్టుల్గా ఏమీ లేదు. అమమ్యయ్, బతికాను" అనుకునాన్డు రిలీఫ గా.
జానకి మాటలు ఎంతకీ అవటంలేదు. ఆమె సంభాషణ దురాగ్దేవిగారితో అని అరథ్ం అయింది రామంకి. విసుగాగ్ వుంది అతనికి.
బాగా గడసరి అని, రాక్షసితనంతో మొగుడిని ఒక ఆట ఆడిసుత్ందని రామంకి ఆ దురాగ్దేవి అంటే అసస్లు పడదు. ఆవిడతో ఎకుక్వ సేన్హంగా
వుంటే ఆ గుణాలు జానకికి ఎకక్డ వంట పడతాయేమోనని అతని భయం.
"ఓ పిరికివాడా! అలా అనవసరంగా భయపడకు. కటుట్కునన్ పెళాళ్ం తెలివిని కాసత్ గౌరవించటం నేరుచ్కో. మాట మాటాల్డినంత
మాతార్నే వాళళ్ గుణాలేవి మనకు అంటవు. నీ అవివేకానిన్ కాసత్ కటిట్పెటిట్ కొంచెం కళుళ్ తెరు" పకక్నే ఆతమ్ మెతత్గా వేసుత్నన్ చివాటుల్
వినిపిసుత్నాన్యి రామంకి.
ఫోనులో మాటాల్డటం అయిపోయిన తరావ్త మడిచిన బటట్లని బీరువాలో పెటట్టానికి ఒక బొతిత్గా పటుట్కుంటూ లేచింది జానకి.
"లేచారా? కాఫీ ఇవవ్నా? ఇవాళ ఎకుక్వసేపు పడుకునన్టుల్ లేదే!" అంది రామంని చూసి. రామంకి ఒకక్సారి ఎందుకో తపుప్ చేసినటుల్ సిగుగ్గా
అనిపించింది జానకి పర్శాంతమైన ముఖం చూసుత్ంటే. ఏ కోపతాపాలు, నస లేకుండా పేర్మగా ఆమె మాటాల్డుతుంటే తను చూపించిన కోపం,
చికాకు గురొత్చిచ్ ఏదోలా అనిపించింది అతనికి. "జానీ, తొందరగా తయారవు. ఏదనాన్ సినిమాకి వెళదాం. ఆ తరావ్త బయటే తినేదాద్ం. పద,
చపుప్న రావాలి మరి" అనాన్డు హుషారుగా, మనసూఫ్రిత్గా. ఆతమ్ మెచుచ్కోలుగా చూసాడు రామం వైపు.
జానకి నవువ్తూ "శీర్వారికి హఠాతుత్గా సినిమా మీద ధాయ్స ఎందుకు పోయిందో! ఇదంతా నా చింత చిగురు పపుప్ మహతయ్మా?"
అంది రామంతో. గబగబా తయారై ఇదద్రూ సినిమాకి బయలుదేరారు. సినిమా అయిన తరావ్త హోటల లో భోజనం చేసి ఇంటికి చేరేసరికి
బాగా ఆలసయ్ం అయింది.
"ఏమండీ! ఈసారి మా నానన్తో పాటు నేను కూడా వెళళ్నా మా అనన్యయ్ దగగ్రికి?" బటట్లు మారుచ్కుని పడుకోవటానికి సిదధ్ం
అవుతూ మెలిల్గా అడిగింది జానకి రామంని. "ఎందుకు?" చటుకుక్న అడిగాడు రామం, ఎందుకిపుప్డు అనవసరంగా అనన్ అరథ్ం వచేచ్లాగా.
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"ఎందుకేమిటండి? మా వదినకి సరజ్రీ అయినపుప్డు కూడా వీలు కాక నేను వెళళ్లేకపోయాను. ఒకక్సారి వెళిల్ చూసి వసాత్ను. పాపం,
ఎలా వుందో, ఏమిటో" బెంగగా అంది జానకి.
రామంకి ఏమనాలో తెలీలేదు. మంచినీళుళ్ తాగే నెపంతో అకక్డినుండి వంటింటోల్కి వచాచ్డు. అంతే! ఆతమ్ తగులుకునాన్డు
రామానిన్"ఒరేయ! అడడ్గాడిదా!" అంటూ. ఆతమ్ ఏదో పెదద్ లెకచ్రు ఇవవ్బోతునాన్డని రామంకి తెలిసిపోయింది. "అబబ్, వదులు ననున్. నిదర్
వసోత్ంది. పడుకోవాలి ఇంక" అంటూ విదిలించుకోబోయాడు.
“నిదార్? నిదెర్లా వసుత్ంది నీకు?" కోపంగా అరిచాడు ఆతమ్.
"ఏం? ఎందుకు రాకూడదు? నేను మనిషిని కానా? అయినా అసలు మనశాశ్ంతిగా ననున్ నిదర్ కూడా పోనీవా? ఇలా జిడుడ్ లాగా
ననెన్ందుకు వేధిసుత్నాన్వు? అయినా అంత నిదర్ కూడా పోకూడని మహాపరాధం ఏం చేసాను నేను?" విసుగాగ్ అనాన్డు రామం.
"ఏం చేసానని ననన్డుగుతునాన్వా? అసలు మనసు అనన్దేది లేదా నీలో? ఆమధయ్ నీకు అపెండిసైటిస ఆపరేషన అయితే జానకి వాళళ్
వదిన మీ ఇంటికొచిచ్ మీ అందరికి అనేక సేవలు చేసింది. నీ తోబుటుట్వు లాగా మసిలింది. అలాంటి ఆవిడకి, పాపం, వంటోల్ బాగుండక ఏదో
సరజ్రీ అయితే నీ అంతట నువువ్ జానకిని సహాయం కోసం పంపడం మానేసి, తనే వెళాత్నని నోరు విపిప్ అడిగితే ఎందుకు అంటూ చెతత్
పర్శన్లడుగుతావా? వెళుళ్ అని సంతోషంగా పంపడానికి సందేహిసాత్వా? అసలు బుదధ్ంటూ వుందా నీకు? కృతఘున్డు, సావ్రథ్పరుడు, ఏరు
దాటిన తరావ్త తెపప్ తగలేసే దురామ్రుగ్డు, ఏమనాలి నినున్?" కోపంగా ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ ఆతమ్ను మధయ్లోనే ఆపేసాడు రామం. తన
చేతులతో రెండు చెవులను మూసుకుంటూ "బాబోయ, ఇంక ఆపు. సమయం, సందరభ్ం కూడా లేదు నీకు. అరధ్రాతిర్ వేళ ఏమిటి నీ గోల?
నిశాచరుడివి కాబటిట్ నీకు రాతిర్ వేళ ఎటూ నిదర్ అనన్ది రాదు. కనీసం మమమ్లిన్ అనాన్ నిదర్ పోనిసాత్వా? లేదా? అయినా ఇంక నువవ్సలు
ననున్ వదలవా? అసత్మానూ ననున్ నీడ లాగా వెంటాడటానికి రాతిర్, పగలు అనన్ తేడా కూడా లేదా నీకు? అసలు ఇదొకక్టేనా నీకు పని?
నాకేమి అకక్రలేదు నీ నీతిబోధలు. పో, ఇకక్డి నుంచి" కోపంగా అనాన్డు రామం. సమయాసమయాలు లేకుండా అసత్మానూ ఏమిటి ఈ
ఉపదేశాలు అనుకునాన్డు పళుళ్ నూరుకుంటూ మనసులో.
"వదలను. ఇషట్మునన్పుప్డు వెంట ఉండటానికి, ఇషట్ం లేనపుప్డు వదిలేసి పారిపోవటానికి నేను అందరిలాంటివాడిని కాను. అసలు
నేనెవరని అనుకుంటునాన్వు? సవ్యానా నీ ఆతమ్ని నేను. నేను, నువువ్ అనన్ తేడాలేమీ లేని నీ అంతరాతమ్ని నేను. రాతిర్ పగలు, అపుప్డు
ఇపుప్డు, అటు ఇటు, వెనక ముందు అనన్ తేడాలేవీ లేకుండా అనుక్షణం నీలోనే దాగివుండే నీ మనసాస్కిష్ని. అరథ్మైందా? నీకు నచుచ్తుందని
అడడ్మైన ఇచచ్కాలు ఆడటానికి, నీకు నచచ్దని నువువ్ తపుప్లు చేసుత్నాన్ కూడా నినున్ సవరించకుండా అలా వదిలేయటానికి నేను నీ మంచి
కోరనివాడిని కాదు. నినున్ నయానోన్, భయానోన్ మంచి మారగ్ం లోనికి పెటట్డానికి కనీసం పర్యతన్మనాన్ చేయకుండా ఉండటానికి నేనేమీ
నీకు పరాయివాడిని కాదు. చాలామంది లాగా సావ్రథ్పరుడిని కాదు. నిజాయితిగా ఉనన్దునన్టుల్ చెపిప్, అపిర్యమైనా సరే, ఎలాగో అలాగ
నినున్ సరైన దారిలోకి లాగటమే నా ముఖోయ్దేద్శం. అందుకే నువువ్ తపుప్ చేసుత్నన్పుప్డలాల్ నీకెంత ఇషట్ం లేకపోయినా, నువెవ్ంత
విసుకుక్ంటునాన్ నేనెపుప్డూ నినున్ మందలించేవాడిని. హెచచ్రించేవాడిని. ఎందుకంటే అలా చేయటం అంతరాతమ్గా నా కరత్వయ్ం. పెడచెవిని
పెడితే నీ ఖరమ్. అలా అని నువువ్ తపుప్ చేసుత్నాన్ కూడా నినున్ ఏమీ అనకుండా మౌనంగా వుండటం నా వలల్ కాదు. అందుకే......." తన
వాగాధ్టిని కొంచెం ఆపి రామం వైపు చూసాడు ఆతమ్. రామం విసుగాగ్ ముఖం పెటిట్, రెండు చేతులు జోడించి ఆతమ్కి ఒక దణణ్ం పెటిట్ బెడ
రూమలోకి వెళిళ్పోయాడు. జానకి ఆదమరచి నిదర్ పోతూ కనిపించింది. తను కూడా పకక్ మీదకు ఒరిగాడు.
దుపప్టి నిండా కపుప్కుని నిదర్కి ఉపకర్మించాడు.
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నీ సంగతి నాకు తెలుసులే, మనిదద్రికీ ఇది ఎపుప్డూ జరిగే యుదధ్మేగా అనన్టుల్ ఆతమ్ తనలో తను నవువ్కునాన్డు.

తిరంగా పాయ్ర్

రే మ్ మహమమ్ద్
ఫీ
ర్ మాంట్ , కాలిఫోరిన్యా

PPP
ర్ కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా రు నిర ంచిన
త్ మ రచనల పోటీ లో
24వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం - ప
ఉత
ర్ శం పత
ర్ ం

నేను అతడిని కలవడానికి వెళిళ్నపుప్డు నీలిరంగు ఆకాశం జేగురు రంగులోకి మారుతుంటుంది. ఎపుప్డూ గమనించనేలేదు నేను.
కానీ ఎందుకో గమనానికి వచిచ్ంది. అతను వయ్కత్పరచలేని ఆరిత్ ఏదో అలా ఆకాశంలో పరుచుకునన్టుట్ తోసుత్ంటుంది నాకు. ఈ రంగుతో
పరిచయం కొతేత్మికాదు. ఆ రంగు వెనుక దాగి ఉనన్ రకత్ పిపాస కొతత్ది కాదు. కానీ ఈ రూపంలో దగగ్రవావ్లని చూడడమే కొతత్గా ఉంది,
మాయగాను ఉంది, మారిమ్కంగానూ ఉంది. నీలి ఆకాశానిన్ కర్మంగా ఆకర్మిసూత్ మింగేసూత్ పూరిత్గా జేగురు రంగులోకి ఆకాశానిన్
మారేచ్యాలని అది పడే తపన చూసుత్ంటే భయమేసేది. కానీ ఎనిన్ రంగులు చుటూట్ పరుచుకుని ఉనాన్ పేర్మకి ఏదీ అంటదని తెలిసినా ఏదో
సందేహం. పేర్మ దేనీన్ లెకక్ చేయదని మతం దానికి అడుడ్కాదని తెలుసు. కానీ, కాలాన దేనిన్ నమామ్లో కూడదో కూడా అంతుపటట్దు. అతడిని
కలిసినపుప్డలాల్ చినన్పుప్డు పారేసుకునన్దేదో దొరికినటుట్ అనిపిసుత్ంది. ఎంతగా ముఖం మనసు విపాప్రుతాయంటే భూమి నెమలై
ఆకాశమంతా పురివిపిప్నటుట్. అసలు ఆ పరిచయమే పెడగా జరిగింది. ఏ పార్ముఖయ్తాలేని ఇదద్రికీ నీల పరిచయం చేసాడు ఫలానా అని.
అపుప్డు ఓహో అని ఒక దండంతో అయిపోయిందనుకుంది. కానీ ఇలా దండకారణయ్మై ఇంకేమీ కనపడకుండా చేసాత్డని ఊహలోకి కూడా
రాని విషయం.
తాను ఏ బంధాలలో ఉనాన్డో తెలీదు, నేను చాలా బంధాలలో ఉనాన్నని తనకు తెలుసు. తనకూ ఉంటాయి తెంపుకోలేని సంకెళుళ్.
కానీ ఈ అనివారయ్మైన అనుబంధానిన్ ఎలా విడదీయాలో తెలియడం లేదు. ఇదద్రికీ. అలా అనుకునన్పుప్డలాల్ గుండెనెవరో కళళ్ముందే
ముకక్లు చేసుత్నన్ భావన. కళెళ్ంబడి జలపాతాలు. కరిగి నీరైపోతునన్ కాలం. ఎందుకు కలుగుతుంది ఇంత పేర్మ. పటట్లేనంత ఒక
జీవితకాలానికి కూడా పటట్లేనంత ఎనెన్నోన్ జనమ్లు కావాలనిపించేంత పేర్మ ఎందుకు కలుగుతుంది? ఏమో? తనకెందుకు కలిగింది? తను
ఆలెర్డీ సహచరుడితోనే ఉంది కదా?
PPP
నేను నీలతో బహుశా చాలా సంవతస్రాలుగా కలిసి ఉంటునాన్ను. మునీరను నేను నీల అని పిలుచుకుంటాను. మేం ఇదద్రం
పుసత్కాలతో మమేకమై పుసత్కాలను సృషిట్సూత్ మా కమూయ్నిటీ కోసం పోరాడుతునన్ రెండు పుసత్కాలం. ఒక చినన్ అలమరలో ఇదద్రం పుసత్క
పకుష్లం. పర్తీ సాయంతర్ము చరాచ్ వేదికే. మితుర్లు పర్వహించే ఇలుల్. సమావేశాలు సభలు కవితవ్మూ కథలు నవలలూ ఎనెన్నిన్? ఒకటా
రెండా జీవితం మొతత్ం ఒక సాహితీ పర్కిర్య. అసలు సమయమే తెలియలేదు. ఎపుప్డు భదర్ జీవితానిన్ గురించి ఆలోచించింది లేదు. ఇదద్రమే
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బతకాలిస్ వచిచ్నపుప్డు భదర్త దేని గురించి? దొంగలు పడాడ్ పుసత్కాలు తపప్ ఏముంటాయి కనుక? పుసత్కాలు ఇంటినిండా, పకక్నించి
వంటయింటిదాకా అంతటా పరుచుకుని ఉంటాయి.
తాను మొతత్ంగా సాహితయ్ం మీదనే దృషిట్ పెడతాడు. సాహితయ్ంతో సమాజానిన్ మారుచ్తానని తనకి అచంచలమైన విశావ్సం.
వరగ్పరంగా తాను మైనారిటీ అందుకోసం పోరాటం. హకుక్ల కోసం పోరాడతాడు. అవునిన్జమే ఎకక్డ అనాయ్యం జరిగితే అకక్డ పోరాడాలి.
తాను ఎనున్కునన్ మారగ్ం తపేప్ం కాదు. అసలు అతని సాహితీ సృజనే కదా తననూ ఆకరిష్ంచింది.
అలా సాహితయ్ం దావ్రనే నీల పరిచయం. నా కవితలు చూసి తను ననున్ ఇషట్పడి రిజిసట్ర మాయ్రేజ చేసుకుంది. అపప్టినుంచీ ఒకే
కవితలో రెండువాకాయ్లాల్ కలిసే ఉనాన్ం. చినన్చినన్ గొడవలొచిచ్నా సరుద్కునేవి. అవసరాలు పెదద్గా లేవు కనుక డబుబ్ల అవసరం అంతగా
లేదు కనుక బహుశా మేము గొడవలు ఎకుక్వగా పెటుట్కునన్టుట్లేదు.
నేను ఓ ఛానెలలో పోర్గార్ం పొర్డూయ్సరగా పనిచేసాత్ను. వచేచ్ జీతం ఇలుల్, పుసత్కాలకు సరిపోతుంది. ఎపుప్డూ రేటింగ గొడవే.
అయినా ఏం చేసాత్ం. యాజమానాయ్ల మనోవాంఛలకనుగుణంగానే నడుసాత్యి ఛానెలస్. పరిధులు దాటరాదు. అనిన్ రంగాలోల్ లాగానే
ఇకక్డాను. ఇకక్డ ఇంకెకుక్వ. మొగుడికి మొగుళుళ్ చాలామంది ఉంటారికక్డ. పై మొగుడు చెపిప్న దానేన్ పాటించాలి పెళాళ్లందరూ. అలా
సవ్ంత మెదడు ఉదోయ్గాలోల్ఉపయోగించడం ఎపుప్డో తగిగ్ంచేశాను. కాదు పూరిత్గా మానేశాను. వాళేళ్దంటే అదే పోర్గార్ం.
ఒకసారి ఇంటికొచేచ్సరికి ఇంటోల్ ఉనాన్డు. తను రిషి అని పరిచయం చేశాడు నీల. నమసాక్రంతో అయిపోయిందనిపించింది
పటిట్ంచుకోనేలేదు. కానీ తన కళళ్లో బొమమ్ కడుతుందని నేను అసస్లు ఊహించలేదు. అపప్టినుంచి తనను అనుసరించింది రిషి నీడ. రిషికి
పెళళ్యింది. తరువాత కూడా పెదద్గా మాటాల్డింది లేదు. కానీ ఇపుప్డు గురుత్ తెచుచ్కుంటే తెలుసుత్ంది అతని నీడ తనని వెనన్ంటే ఉందనీ
అపుప్డు ఇపుప్డూ..!
మొదటిసారి జీవితంలో అందం గురించి వినన్ది రిషి మాటలోల్నే. నువువ్ చాలా బావుంటావు అని. అతనికి మాటాల్డటం రాదు.
ఆకరష్ణగా చెపప్డం వినన్ది రిషి మాటలోల్నే. నువువ్ చాలా బావుంటావు అని. అతనికి మాటాల్డటం రాదు. ఆకరష్ణగా చెపప్డం అసస్లు రాదు.
అయినా నేను నా గురించి వినన్ మొదటి మాటలు నాకు చాలా వినసొంపుగా అనిపించాయి. నేను లైట తీసుకుని మా కామన ఫెర్ండసని
చాలామందిని గురుత్కు తెచాచ్ను చాలా అందమైన అమామ్యిల లిసట్ అంతా ఉంచాను. కానీ అతనిలో ఏమారూప్ లేదు. వాళళ్ందరికంటే నువేవ్
బావుంటావు అనాన్డు. అది నిజం కాదని నాకు తెలుసు, అదే అనాన్ను. నవావ్డు పైకి కనిపించే దానితోపాటు అంతరీల్నంగా ఉండే సౌందరయ్ం
వేరు అది ఆతమ్ సౌందరయ్ం. అది అందరిలో కనిపించదు. రేర. నీలాగా అనాన్డేమో లేక నాకు అలా అనిపించిందా? లేదు ఆట పటిట్ంచాడా?
లేకపోతే నేను నా గురించి ఎపప్టికీ అలా అనుకోలేను. అదే ఏమారూప్ లేని గొంతు. అలా ఎలా ఉండగలుగుతారో కొంతమంది నాకు చాలా
ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంటుంది. ఏ ఉదేవ్గాలు లేకుండా యుగాలనుంచి అనాలనుకునన్ మాటే కదా అనన్టుట్ అలా ఎలా మాటాల్డగలరు? అది ఏదైనా
విదాయ్? సెప్షల కోరుస్లుంటాయా అలా మాటాల్డాడ్నికి? ఏమో? కనుకోక్వాలి అపుప్డు నేను మొదటిసారి నా రూపానిన్ అదద్ంలో
చూసుకునాన్ను. నాకేమి అరధ్ం కాలేదు.
నేనెపుప్డూ ఉనన్టుట్గానే ఉనాన్ను. ఎకక్డా డిఫరెనస్ ఏమీ కనిపించలేదు. మొటిమలు మిగిలిచ్న గురుత్లు జాగర్తత్గా గమనిసేత్ వెండి
మెరుపుల కిరీటం కూడా వరించి వలచి వచిచ్ చేరింది శిరసుస్ పైకి. నవేవ్సుకునాన్ను తెలల్గా. నేనెపుప్డూ తెలుపునే ఇషట్పడేదానిన్.
నే ధరించే కాటన పైజమా కురాత్లు కూడా ఎకుక్వగా తెలుపువే ఉంటాయి. బాల్క చునీన్ వేసుకుంటాను. ఈ కాంబినేషనే ఇషట్ం నాకు.
అయినా నేను ఆ మాటలకు కూడా కరగలేదేమో? ఎందుకంటే చినన్పప్టినుంచీ నాకు అందమంటే ఇదీ అని ఎవరూ చెపప్లేదు. అందంగా
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ఉనన్వాళళ్తోటే దోసీత్ చేయమని కూడా ఎవరూ నాతో అనలేదు. కలరస్ నాకు ఎపుప్డూ సమసేయ్ కాలేదు. నా దోసుత్లోల్ రకరకాల వాళుళ్నాన్రు.
తెలుపు నలుపు చామన చాయా, మనుషులోల్ నాకు నలుపురంగు వాళళ్ంటే ఎకుక్విషట్ం. పర్పంచం తెలుపులో అందానిన్ కొలుసుత్ంటుంది.
దునియా కొలమానాలతో నేనెపుప్డూ ఏకీభవించలేదు. కాబటిట్ అందం పర్సకిత్ నా దగగ్ర లేనేలెదు. కానీ రిషికి ఎలా పేర్మించాలో తెలుసు. నాకు
పేర్మను నేరప్డం తెలుసు. నేను తనని పేర్మించేలా చేసుకోవడమూ తెలుసు. ఇదెలా సాధయ్మైందో అంత చినన్ జీవితంలో అని నాకు సందేహం.
ఏదేమైనా నాలాంటి కరుడుగటిట్న రాతిని కరిగించడం మాటలు కాదని ఇనిన్ సంవతస్రాల అతని ఓపికని చూసేత్ తెలుసోత్ంది.
రిషి విషయానిన్ నేను ఎందుకో సీరియసగా తీసుకోలేదు. కానీ రిషి సీరియస అని తరువాత అరధ్మైంది. తనేమనాన్ ముందు జీవితానిన్
గెలుపు అనే చెపేప్దానిన్ కాజవలగా. కానీ అతను చాలా మొండిగా ఆ విషయానిన్ తీసుకుని నిజంగానే జీవితానిన్ గెలిచాడు. అతను
అనుకునన్వనీన్ సాధించాడు. అపుప్డు కూడా మేం సంతోషించాం. ఇంకా ఎంకరేజ చేసాం నేను నీల. కానీ ఆ పోర్తాస్హం రిషి
సరిపోదంటునాన్డు. తనకు జీవితాంతం కావాలంటునాన్డు. అదెలా సాధయ్ం? నేను ఒక జీవితకాలం ఉలికిక్పడాడ్ను. అతని వృతిత్ పర్వుతిత్
ఏదైనా అవని కానీ అతని దేవుడు మతము అతని వెనుక వెనన్ంటి వచేచ్ ఆ జేగురు రంగు ననున్ చాలా భయపెటాట్యి. కానీ అతని వెనెన్ల
నవువ్ను చూసేత్ మొతత్ంగా చితర్ంగా అనిన్ మరచిపోతాను.
ఎంత బాగా రాసాత్డో ఫిక్షన. సినిమా చూసినటుట్ ఉంటుంది. అదే చెపాప్ను. ఎంత సంతోషపడాడ్డంటే మాటలోల్ వరిణ్ంచడానికి లేదు.
నా మాటలకు అంతవాలూయ్ ఉంటుందని కూడా నాకు మొదటిసారి తెలిసింది. ఎనోన్ మాటలను నేను ఎకక్డెకక్డో పారేసుకుని ఉనాన్ను
వరదలా. కానీ రెండు మూడు మాటలకే అతనింత పర్భావీం ఎందుకవుతునాణ్డు? అంతలా సంతోషపడడం ఏమిటో అరధ్ంకాలేదు ముందు.
మీరు పసిపాపలాంటి వాళుళ్ అతను చెపుత్ంటే నాకు ఏమనాలో తెలీలేదు. ఏ కోణంలో అనడగాలనుకునాన్ను కానీ సంభాషణ
పొడిగించడం ఇషట్ంలేక వదిలించేసుకునాన్ను.
అలా రిషి నా సంభాషణ ముందుకు సాగకుండా నేను కోర్టనసని టిర్ం చేసినటుట్ చేసూత్నే ఉనాన్ను, పర్యతన్పూరవ్కంగా, అయినా సరే
అతను దటట్మైన అరణాయ్నిన్ సృషిట్ంచేశాడు. అది అతని సృజనాతామ్కత. ఆ అరణయ్ం ఎవరికీ కనపడదు, నాకు తపప్. అసలకక్డ
అరణయ్ముందంటే ఎవరూ నమమ్రు, తపిప్పోయే నేను తపప్. అతనికి మాతర్మే సాధయ్మైన పకడబ్ందీ సృషిట్. అంత అరణాయ్నిన్ టిర్ం చేయడానికి
నా శకిత్ సామరాధ్య్లు సరిపొలేదు.
అందులోంచి బయటకు రాలేక నీల ముఖం చూడలేక నేను పడుతునన్ నరకం గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే.
అతను సరవ్సవ్ం నువేవ్ అంటాడు. నేను తెలల్బోయి వింటుంటాను. అతనేమీ పర్తయ్క్షంగా చెపప్డు. అనీన్ బొమమ్ కటిట్సాత్డు. ఆకులతో
మాటాల్డిసాత్డు. గాలిని కూడా నృతయ్ం చేయిసాత్డు నా ముందు అతనికి విశవ్మంతా నేనేనట. అదెలా సాధయ్ం నాకు నీల కదా!
నేను రిషి పేర్మను మొదటిసారి గమనించడం మొదలు పెటాట్ను. అది ఆది అంతం లేనిదిగా తోచింది. నేను అంత పేర్మకు
సరిపోయినదానిన్ కాదేమో అని కూడా సందేహం కలిగింది. ఎందుకంటే అంత పేర్మను మునుపెనన్డూ చూడలేదు. నీల దగగ్ర కూడా. అంత
పేర్మ పొందాలంటే నేను కూడా అంత పేర్మనివావ్లి కదా?
నా దగగ్ర అంత సమయం ఎకక్డుంది? మహా అయితే ఇంకా నాలుగైదేళుళ్ ఆరోగయ్ంగా ఉంటానేమో? అది కూడా ఎలా చెపప్గలను?
ఎపుప్డేమవుతుందో తెలీని మనుషులకు గాయ్రెంటీ కారుడ్ ఎలా ఇసాత్ం? అయినా నీల ఏమైపోతాడు? అసలు నేనేమైపోతాను? నేను కటుట్కునన్
పుసత్క సామార్జయ్ం? ఇకక్డ నేనే మహారాణిని కదా! రిషి మనసులో మహారాణిని కావొచుచ్ కానీ జీవితంలో? రిషి పటల్ పేర్మను రోజుకునన్
క్షణాలాల్గే వేల సారుల్ తుంచేసుత్నాన్ను. అయినా మళీళ్ మళీళ్ జనించేసుత్ంటాడు.
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క్షణంలో వెయియ్పుటకలు పుడుతుంటాడు ఏదో విధంగా, అది అతనికి మాతర్మే వచిచ్న రాక్షస విదయ్. ఆ మాయలో పడి నేను
లేవలేకునాన్ను. నీలకి ఆకుపచచ్ంటే ఇషట్ం. అది కమూయ్నిటీని సూచించేది కాకపోవచుచ్ అవనూ వచుచ్. కానీ పర్కృతిలో లేని రంగు
మనుషులెకక్డ సాధించుకునాన్రు. అంతా పర్కృతి మయమే. రిషి వెనుక రంగుందేమో కానీ మనసుకి కూడా రంగంటుకుని ఉంటుందా?
మతం పేర్మకు అడుడ్కటాట్? నేను తనను మా మతం తీసుకో అని అడగగ్లనా? నువువ్ మా ఆచారం పర్కారం సునీత్ చేయించుకో అని రూలస్
పెటాట్లా? పేర్మను ఖచిచ్తంగా మతం శాసిసోత్ందా?
రిషి బహుశా రూలింగ పారీట్ మనిషేమో అని అనుమానం కలిగింది. పనిగటుట్కుని మా జీవితాలిన్ డిసట్ర్బ చేసుత్నాన్డేమో అనిపించింది
నాకు. కానీ పేర్మ రాజకీయానిన్ ఒకే తార్సులో వేయలేకపోయాను. ఒక మతం కాకపోవచుచ్ కానీ మనిషి జాతే కదా! ఎనిన్ అడడ్ంకులు
వేసుకునాన్ అనిన్ హరిడ్లస్ అవలీలగా దాటేసుకుని వచేచ్సుత్నాన్డు దూసుకుని. ఆపాలి, ఎలా ఆపాలో తెలీదు. మనసుని జారిపోనీకుండా
పటుట్కోవాలి, ఎలా ఏం చేయాలి?
నీలకి రిషి భావనలు తెలిసాయి. నీలకి తెలిసినటుట్ రిషికి తెలుసు. షరష్ణ పార్రంభం. నీలకి ననున్ పోగొటుట్కుంటాననన్ సందేహం
రాలేదు కానీ నేను దారి తపిప్ అగాధాలోల్ పడతానేమోననన్ భయం నేను ఏమైపోతానననన్ దిగులూ ఆవరించాయి. తనలో అవి సప్షట్ంగా
కనిపిసుత్నాన్యి. అందుకే నీల జేగురు రంగు దాషీట్కాలను ఏకరువు పెటట్డం మొదలుపెటాట్డు. కూర్రతావ్నిన్ అది ఆకుపచచ్పై చేసిన దాడులిన్
గాయాలను మళీళ్ మళీళ్ విపిప్ చెపుత్నాన్డు. అదీ డెమోకర్సిలో ఇలా జరుగుతుందని పదే పదే ఉదాహరణలు చూపిసుత్నాన్డు. నిజానికి మేము
ఇనాన్ళూళ్ పోరాడింది దానిపైనే కదా. ఆ రంగు ఎంత పర్మాదకారో విధవ్ంసాల దగగ్రినుంచి ఏకరువు పెడుతునాన్డు. అయినా నాకు తెలుసు
ఆ రంగు గురించి. కానీ పేర్మకు రంగుండదు కదా! అది నిరమ్లం. ఆ రంగు వెనుక తీవర్వాదం ఉందంటాడు, అది మైనారిటీలపై
కేందీర్కృతమైందంటాడు. ఇపప్టికే జరగాలిస్న అనరాధ్లనీన్ జరిగాయి. ఇంకేం జరుగుతాయోనని ఒక అభదర్తా భావనను చుటూట్ పేరుచ్తాడు.
నిజమేననిపిసుత్ంది. నాకు గతానీన్ వరత్మానానీన్ చూసుత్ంటే. పాతబసీత్ గలీల్లు చూసినపుప్డు మాసికలేసిన బురాఖ్లను చూసుత్నన్పుప్డు, ఆవు
మాంసం దుకాణాల దగగ్ర జనాలు మూగినపుప్డు నిజమేననిపిసుత్ంది. ఊపిరాడని బొమమ్రిళల్లో బొమమ్లాల్ కాపురముంటునన్ మనుషులనబడే
జీవచచ్వాలను చూసుత్నన్పుప్డు నిజమేననిపిసుత్ంది. ఇంత వివక్షలేంటీ అనిపిసుత్ంది.
రిషి అంతే. ఆకుపచచ్ రంగు గురించి చాలామాటాల్డతాడు. ఆ రంగు వెనుక కూర్రతవ్ం గురించి చెపాత్డు కథలు కథలుగా. ఎకక్డెకక్డ
ఎంతమంది అమాయకులు బలయియ్ంది రీళుళ్ రీళుళ్గా దృశీయ్కరిసాత్డు. దేశభకిత్ లేదంటాడు. తీవర్వాదం అంటాడు. రకరకాలుగా మనుస్
విరిచేయాలని చూసాత్డు.
ఈ రెండు రంగుల ఆధిపతయ్ అహంకారాల మధయ్ నేను మూడో రంగునై నలిగిపోతునాన్ను. నిజానికి వీళిళ్దద్రూ చెపుత్నన్ ఈ రంగుల
వెనుక ఉనన్ విధవ్ంసాలతో ఈ ఇదద్రికీ ఏ సంబంధము లేదు, అవి వేరేవాళళ్కు సంబంధించినవి, కానీ వీళిళ్దద్రిపై ఆరోపించుకుంటునాన్రు.
ఇలా ఆలోచించిన తరువాత పర్శాంతంగా అనిపించింది.
ఇనిన్ సంవతస్రాల బంధం నాది నీలతో ఎలా తెంపేసుకుంటా చెపుప్ అంటే అదే అంటునాన్ను ఇనిన్ ఏళుళ్ ఉనాన్వు కదా నాతో ఈ
కొనిన్ రోజులు కలిసి ఉండు అంటూ మంకు పటుట్ పటేట్ చినన్పిలాల్డు రిషి.
నువువ్ చెదలు కావు అసత్మానం పుసత్కాలతోనేనా జీవితం? నువువ్ దేవతవి కాదు కళుళ్ ఆరచ్కుండా ఒకే కోణంలో బతకడానికి నువువ్
మనిషివి, జీవితంలో చాలా పారాశ్వ్లునాన్యి అంటూ కొతత్లోకాలిన్ పరిచయం చేసాడు రిషి. అందులోదే పేర్మలోకం. నేను అతను చూపించిన
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కొతత్దనానికి మురిసిపోలేదు. నాకు పేర్మంటే తెలిసింది కాబటిట్. జీవితంలో పోరాటంతో పాటు పేర్మకూడా ఉంటుందని తెలుసుకునాన్ను
కాబటిట్ రిషిపై పేర్మ. అది కృతజఞ్త కాదు, సహజ సప్ందన.
నాకేం అరధ్ంకావడంలేదు. ఈ ఘరష్ణకు అంతే లేదా? కాలం కుబుసం విడిచినతాచులా వేగంగా పయనిసోత్ంది. పటుట్కోలేక పోతునాన్.
నాలోనూ నిరంతర ఘరష్ణ.
నాకు కలోల్లాలు అసలు ఇషట్ం ఉండదు. నేను శాంతిని కోరుకునేదానిన్. శాంతికి మారురూపంగా ఉండాలనుకునేదానిన్. నేనే ఇంత
సంఘరష్ణకు లోనవవ్డమేంటి? అసలు మేం శాంతిగా ఏ ఘరష్ణలు లేకుండా సంతోషంగా కలిసి పయనించాలిస్న మనుషులం కదా! ఈ
మూడింటిలో ఏ రంగు మరో రంగుపై ఆధిపతయ్ం చెలాయించినా అది అసమానతవ్ం అవుతుంది. మూడు రంగులు నలుగురు మనుషులు
కలిసి జీవించడం తపప్. ఒకే భూమిపై కలిసే ఉనాన్ం కదా అనుకోవడం తపప్ ఇంకేం పరిషాక్రం ఉండదేమో?
నేను తనదానిగా అనుకుంటాడు నీల. ఎపప్టినుంచో నీది కదా ఇపుప్డు నాది ఎందుకు కాకూడదు అనుకుంటాడు రిషి. నేనేం
అనుకోవాలి? అసలు నాకు ముందే నా అసిత్తవ్ంతో పెదద్ తకరారు. మనుషులు ఏ రంగులో ఉనాన్ తెలల్టి మనసుతో ఉండాలనుకుంటాను
ఎవరికీ లొంగని మనసత్తవ్ం. ఇపుప్డు రిషికి చేయందిసేత్ ననున్ కాషాయం ముంచేసుత్ందా? నా తెలుపును పూరిత్గా ఆకర్మించేసుత్ందా? నాకు
అసిత్తవ్ం లేకుండా పోతుందా? పేర్మతో చెపితే నేను రిషి అభయ్రధ్నను కాదనలేక రేపటినుంచి బొటుట్ కూడా పెటుట్కుంటానా? చేతులు రెండూ
దగగ్రికి చేరిచ్ విగర్హారాధన మొదలుపెడతానా? ఏమై మిగులుతాను?
ఒకక్సారి నీతో గడిపిన కాలానిన్ వెనకుక్ తిపిప్ చూసుకునాన్ను. మొతత్ం పుసత్కాలు, సభలు, సమావేశాలతో నిండిపోయి ఉంది.
వీటనిన్టిలోనూ జీవితమే పరుచుకుని ఉంది. అకక్డ నవువ్లు, పాటలు, సరదాలు పిలల్లు, మొకక్లు పూలు తోటలు ఆసుత్లు ఉదోయ్గాలు బాయ్ంక
బాలెనస్ పేర్మ ఏవీలేవు. పర్తేయ్కంగా పేర్మించే క్షణాలంటూ ఏవీ లేవు. అంతా సాహితయ్మే? ఒక సినిమా చూసి ఎనిన్ రోజులయింది? ఒక
పారకకి వెళిళ్ ఎనిన్ దినాలయింది? అసలు సాహితయ్ం తపప్ పర్పంచంతో అనుసంధానం ఇంకేమనాన్ ఉందా? ఎవరింటికీ పోవడాలూ
రావడాలూ ఉనాన్యా? నవువ్లు కేరింతలు అడర్స ఎకక్డా? కానీ జీవితమంటే ఇవికూడా కాదా?
ఉనన్ది ఒకటే లైఫ అయినపుప్డు వీటికి మాతర్ం ఎందుకు దూరం కావడం? నా ఈ సందిగాద్నిన్ ఎవరు నివృతిత్ చేయగలరు. ఒకక్ళుళ్
చేసేత్ పోయే ఊగిసలాటా ఇది. నాలుగు జీవితాలాట. జీవితానిన్ కాచి వడపోసిన ఎంతమంది ముందో ఉంచాలిస్న పర్హేళిక.
PPP
ఫోన మోగింది. మేడం ఈ పదిహేను రోజులోల్ కొతత్ పోర్గార్ం చేయాలట. లేకపోతే ఉదోయ్గాలు ఊడిపోవచచ్ట అంటూ తాజా కబురు
అందించాడు సబఎడిటర.
జీవితాల గురించి తలల్డమలల్డమవుతుంటే ఉదోయ్గాలొకటి ఊపిరాడనివవ్వు. అటాల్గే కళుళ్ మూసుకుని పడుకుండిపోయింది. తెలాల్రి
లేచి ఆఫీసలో ఇనఛారజతో గొడవేసుకుంది. ఇంకెపుప్డూ మా ఇషట్మైనటుల్ పోర్గార్ములు రూపొందించేది అంటూ. ఒకక్సారి మాకు అవకాశం
ఇవవ్ండి అపుప్డు సరిగా చేయకపోతే ఉదోయ్గాలకు రిజైన చేసి పోతాం అని ఆరూగ్య్ చేసింది. ఇనఛారజ్ చాలాసేపు తరజ్న భరజ్న పడి ఒకక్సారికి
అవకాశం ఇచాచ్డు. మీ ఇషట్ం అని. ఇదద్రు మేల యాంకరల్ను ఒక లేడీ యాంకరతో తన జీవితానిన్ రంగరించి రాసిన డైలాగసతో ఒకవారం
రోజులపాటు టైరనింగిచిచ్ంది. వాళుళ్ అచచ్ం తన జీవితానికి పర్తిబింబాలాల్ ఉనాన్రు. కొంత నలల్మల అడవిలో షూటింగ చేయించింది. ఇంకా
కొంత కొంచెం ఆరిట్సిట్గగా ఉనన్ ఫెర్ండ ఇంటోల్ షూట చేయించింది. కొనిన్ రొమాంటిక సీనస్ మిస చేసింది. మధయ్లో లవ సాంగస్ హృదయాలు
దర్వించే డైలాగసతో మొతాత్నికి అనుకునన్ టైంకి అనుకునన్దానికంటే బాగా వచిచ్ంది పోర్గార్ం. అదుభ్తంగా ఉంది మేడం పిచచ్ రేటింగ
వసుత్ంది ఛానెలకి అంటూ షేకహాండ ఇచాచ్డు సబఎడిటర. మొతత్ం తన నీల రిషి కథే. కొతత్ జీవితానిన్ చూసుత్నన్టుల్ంది. యాంకరస్ చాలా
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హాయ్పీగా ఫీల అవుతునాన్రు తమకు మంచిపేరు వసుత్ందని అయితే తెలుపు ఎవరో ఒకరితో కలిసి ఉండాలా లేక ఇండివిడుయ్వలగానా లేక
నలుగురూ కలిసి ఉండాలా? లేక రిషి తాను తమ సహచరులిన్ వదిలేయాలా? విషయానీన్ ఆడియెనసకి వదిలేసింది. ముగింపు మొతత్ం
ఆడియెనస్ చేతిలో ఉంది ఆడియెనస్ పోల ఏరాప్టైంది. మన ఉదోయ్గాలు గాయ్రెంటీ మేడం అంటునాన్డు సబఎడిటర. నిరేవ్దంగా
ఉండిపోయింది. తాను రేటింగ కోసం చేసిందా పోర్గార్ం? ఉదోయ్గం కోసమా? ఒక తీరుప్ కోసం. కానీ నిజంగా దానికి ఫాలో అవుతుందా?
ఫలితం ఏదైనా భయపెటిట్ తీరుతుందని ఎదురొక్నే ధైరయ్ం లేని తను ఇంకా రెండురోజులు ఉంది పోర్గార్ం పర్సారం కావడానికి అనగా
లీవ పెటిట్ అజాఞ్తవాసానికి వెళిళ్పోయింది. మీకెపుప్డైనా నేనెదురైతే మాతర్ం మీ అభిపార్యానిన్ మీలో ఉంచండి. నాతో పర్సాత్వించకండి.
నాకింకా జీవితానెన్దురొక్నే సాహసం రాలేదు. ఇంకా నేను పోర్గార్ం పొర్డూయ్సరనే. నా జీవితం ఛానెలకి నేనింకా అధిపతిని కాలేదు. నా జీవిత
పర్సారాల హకుక్ నా చేతిలో లేదని మొదటిసారి నాకు తెలిసిన క్షణాలు. ఒక జీవితకాల యుదద్ం మొదలైంది.

PPP

ఎవరు

రో?

మందడి ర్ కాంత్

జో న్ బర్
గ్ ,
ర్

త్ ఆఫి
ర్ కా

కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
24 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగంలో ప
ర్ శం

పత
ర్ ం పొందిన కథ

హైదరాబాదు విమానాశర్యం, సమయం 21:35
హైదరాబాదు నుంచి కౌలాలంపూర (మలేషియా) కి వెళల్వలసిన విమానం, మరో 15 నిమిషాలోల్ ఎగరడానికి సిదధ్ంగా ఉంది. అది
వారాంతం కావటం వాళళ్ విమానాశర్యం రదీద్గా ఉంది. అదే విమానంలో యువ వాయ్పారవేతత్ సిదాధ్ంత, ఒక పర్ముఖ నటుడు కూడా
పర్యాణిసుత్నాన్రు, ఫసట్ కాల్సులో సీటు దొరకలేదు అనన్ బాధతో ఒకరు, ఫసట్ కాల్సులో లేకపోయినా కనీసం బిజినెస కాల్సులో అయినా సీటు
దొరికిందిలే అనన్ ఆనందంలో ఒకరు ఉనాన్రు. అలా బాధలో ఉనన్ అతను నటుడు, ఆనందంలో ఉనన్ అతను సిదాధ్ంత. వాళళ్ సీట నంబరస్
పకక్ పకక్నే కాని వాళళ్ అభిపార్యాలు, ఆలోచనలు మాతర్ం ఎకక్డెకక్డో....
సిదాధ్ంత సీరియస గా తన మొబైల ఫోన లో How Artificial Intelligence is changing Business అనే వీడియోని
యూటూయ్బ ఆఫ లైన లో చూసుత్నాన్డు మొబైల ఫోన ని ఫైల్ట మోడ లో పెటిట్, చెవులకి abyss ab-1266 హెడ ఫోనస్ పెటుట్కొని. అపుప్డే తన
పకక్ సీట లో వచిచ్ కూరొచ్నన్ ఆ నటుడికి హలో చెపిప్ తిరిగి ఆ వీడియోలో నిమగన్మయాయ్డు. తనని ఒక సాధారణ సహపర్యాణికునిలా
కేవలం హలో అని పలకరించి తిరిగి వీడియోలో మునిగిపోయిన సిదాధ్ంత ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయిన ఆ నటుడు సిదాధ్ంత ని తలనుండి కాళల్
వరకు పరికించి చూసాత్డు ఇతని లెవెల ఏంటా అని. కావాలనే ఫోజ కొడుతునాన్డా? ఏదయినా ఆఫర లో లేదా లకీక్ డార్ లో బిజినెస కాల్సులో

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

138

వసుత్నాన్డా? తన సాథ్యి వాడేనా కాదా? తనకి నాతో మాటాల్డే అరహ్త ఉందా? తన ‘డబుబ్’ కులంవాడేనా? ఇలా తనని తానే ఎనోన్ పర్శన్లు
వేసుకునాన్డు ఆ నటుడు.
పర్పంచంలోనే అతి ఖరీదైన వసుత్వులు సిదాధ్ంత ని అలంకరిచి ఉనాన్యి. సుట్వారట్ హూయ్స సూటు, కారిట్యర వజార్ల బార్స లెట,
లూయిస వూయ్టన బూటుల్, చేతిలో అతి ఖరీదైన ఫోన. మెడలో ఏక ముఖి రుదార్క్ష . సగం జిప ఓపెన చేసి ఉనన్ టార్వెల బాగ లో నుంచి
కనిపిసుత్నన్ తెలుగు భగవదీగ్త. ఇవనిన్ అతని సాథ్యిని, అభిరుచిని చెపప్కనే చెపుతునాన్యి.
పకక్న కూరుచ్నన్ నటుడిన్ పటిట్ంచుకోకుండా తన మానాన తను ఏదో వీడియో చూసుకుంటునన్ సిదాధ్ంత ని చూసాక ఆ నటుడికి
తనకి తాను చాలా చినన్గా అనిపించాడు. ఇలాంటి వయ్కేత్ బిజినెస కాల్సులో వసుత్నన్పుడు నేను పీర్మియం ఎకానమీలో అయినా రావచుచ్
అనుకునాన్డు. పర్తేయ్కంగా కాక తనని అందరిలాగే పలకరించటం చూసి డబుబ్ వలల్ వచిచ్న పొగరు అని అనుకునాన్డు అది పొరపాటు అని
తరవాత తెలుసుత్ంది.
మొదటి చూపులోనే ఒక వయ్కిత్ రూపం, అలంకరణ చూసి ఆ వయ్కిత్ మీద ఒక అంచనాకి రావటం, అదే ఆ వయ్కిత్ వయ్కిత్తవ్ం అనుకోవటం
సాధారణం. కాని అది అందరి విషయంలో కరెకట్ అవదు సిదాధ్ంత విషయం లో అసలు కాదు.
సిదాధ్ంత తన సేన్హితుల దగగ్ర ఒకసారి బార్ండస్ కి సంబంధించిన చరచ్లో ఇలా అంటాడు. బార్ండ కి విలువ ఎపుప్డు ఉంటుందంటే
నాణయ్త తో పాటు, అందరు దానిన్ కొనలేనపుడు, అది పీర్మియం ధరలో ఉనన్పుడు మాతర్మే అది పిర్యం అవుతుంది. పండు పేరు మీద ఉనన్
ఆ బార్ండ ఫోన ని అందరికి పండల్ లాగే పంచి పెడితే అందరి దగగ్ర అది ఉంటె దాని విలువ తగుగ్తుంది.
సిదాధ్ంత బార్ండస్ ని డాబు కోసం మాతర్మే కాకుండా తన సౌకరయ్ం, నాణయ్త, ఇషట్ం వీటి ఆధారంగా ఎనున్కుంటాడు. సిదాధ్ంత
ఆలోచనలు, అభిపార్యలు, ఇషాట్లు, సిదాద్ంతాలు భినన్ం.
PPP
వీళిళ్దద్రికి ముందు వరసలో కూరొచ్నన్ ఒక పర్యాణికుడు వాష రూంకి వెళళ్టం కోసం లేచినపుడు అనుకోకుండా ఆ నటుడిని చూసి
“సర పైరజ సాట్ర పర్వేష” అని తనకి తెలీకుండానే అరుసాత్డు. అపుప్డు అందరు ఆ హీరో దగగ్రకు సెలీఫ్లు అడుకోక్వటం కోసం వెళతారు.
బిజినెస కాల్సు లో ఎకుక్వ మంది ఉండరు కాబటిట్ ఆ కొంత మందికి అడిగిననిన్ సెలీఫ్లు ఇసాత్డు.
కాని ఆ నటుడి పకక్ సీట లో కూరొచ్ని కూడా, ఏ మాతర్ం ఉదేవ్గం లేకుండా తన మానానికి తను ఏదో ఫోనోల్ వీడియోలిన్ చూసుత్నన్
సిదాధ్ంత ని చూసి, ఉండబటట్లేని ఒక సహా పర్యాణికుడు సిదాధ్ంత దగగ్రి కి వెళిల్ తనని తాను పరిచయం చేసుకొని “సర, మీ పర్కక్న ఉనన్
అతను హీరో అని మీకు తెలుసా?” అని అడుగుతాడు.
అపుప్డు సిదాధ్ంత “హీరోనా ఎవరికి?” అంటాడు ఆశచ్రయ్ంగా.
ఆ పర్శన్కి ఆ పర్యాణికుడు కూడా అంతే ఆశచ్రయ్పోతూ “అదేంటి సర అలా అంటారు తను పెదద్ హీరో...!” అంటాడు. అపుప్డు
సిదాధ్ంత “నటించేవాడిని నటుడు అంటారు. హీరో అనరు. బాగా నటిసేత్ మంచి నటుడు, ఉతత్మ నటుడు అంటారు. అవారుడ్లు కూడా ఇసాత్రు.
నాకు అతను నటుడని తెలుసు. ఇంతకు మీరేం చేసుత్ంటారు?” అని పర్శిన్సాత్డు.
“నేను డాకట్ర సర” అని సమాధానం. “మీ ఫెర్ండస్ ఏమీ చేసుత్ంటారు?” మళీళ్ సిదాధ్ంత పర్శిన్సాత్డు.
“కొంతమంది వయ్వసాయం చేసాత్రు, కొంతమంది డైరవర గా చేసుత్నాన్రు, కొంతమంది టీచింగ, కొంతమంది బాయ్ంకింగ లో
ఉనాన్రు, అయినా ఇది ఎందుకు అడుగుతునాన్రు” అని సహపర్యాణికుడి ఎదురుపర్శన్.
అపుప్డు సిదాద్ంత “మీ సేన్హితులకి మలేల్నే తన వృతిత్ నటన. తను ఒక పని చేసుత్నాన్డు కదా, తేడా ఏమీ ఉంది”.
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“కాని సర, అందరు నటులు కాలేరు కదా”.

“అవును అందరు మీలాగా డాకట్ర కూడా కాలేరు. వారి వారి ఇషాట్లు, తెలివితేటలు, అవసరాలని బటిట్ వాళుళ్ ఆయా పనులు
చేసుత్ంటారు. అలాగే మీరు డాకట్ర గా పని చేసుత్నాన్రు. నేను వాయ్పారం చేసుత్నాన్ను. అతను నటనని వృతిత్గా ఎంచుకునాన్డు. పర్తి పని
గొపప్దే, ఆ పకక్ సీట లో మీరు కూరుచ్నాన్ నేను ఇలాగే నవువ్తూ పలకరించి నా పని నేను చూసుకుంటాను. ఈ పర్పంచంలో పర్తి ఒకక్రు
తెలిసో, తెలియకో వాళళ్ వాళళ్ పనులతో ఏదో ఒక రకంగా వేరే వాళల్కి సహాయం చేసుత్నాన్రు, ఆనందం పంచుతునాన్రు, సౌకరాయ్లు
సమకూరుచ్తునాన్రు. రైతులు మనకు తిండి పెడుతునాన్రు. సైనికులు మనకు, మన దేశానికి భదర్త ఇసుత్నాన్రు. మీలాంటి డాకట్రుల్ పార్ణాలు
కాపాడుతునాన్రు, కొందరు బటట్లు నేసుత్నాన్రు, కొందరు ఇలుల్ కడుతునాన్రు, కొందరు సినిమాలోల్ నటించి మనలిన్ ఆనందిపచేసుత్నాన్రు. ఇలా
వారి వారి పనులవలల్ వారందరూ గొపేప్. వారిలో ఏ ఒకక్రు లేకపోయినా మనకు కషట్మే. ఇలా పర్తి రంగంలో హీరోలు ఉంటారు. అసలు
హీరో అంటే ఉదాతత్ విలువలు కలిగి, ఉతత్మ కారాయ్లు సాధిసూత్ మిగతా వారిలో సూఫ్రిత్ని నింపుతూ, మారగ్దరశ్కంగా నిలిచేవాడు అని అరధ్ం.
అది మీకు తెలియకపోవటం విచారకరం”.
ఇదంతా వినాన్క ఆ సహా పర్యాణికుడు “సిదాధ్ంత, ఇనిన్ చెపుతునన్ మీరు ఒక పది నిమిషాలు నా సీట లో వచిచ్ కూరుచ్ంటారా ఆ
నటుడి పకక్ సీట ని నాకు ఇచిచ్” అని అడుగుతాడు. నటుడి అనన్ పదానిన్ ఒతిత్ పలుకుతూ...
అపుప్డు సిదాధ్ంత “నీ సీట ఎకక్డ” అని అడిగి, తను చూపించాక ఆ సీట దగగ్రికి వెళూత్ చెవిలో మళీళ్ ఇలా చెపుతాడు
“నటించేవాడిని నటుడు అంటారు. హీరో అనరు. బాగా నటిసేత్ మంచి నటుడు, ఉతత్మ నటుడు అంటారు. అవారుడ్లు కూడా ఇసాత్రు”.
మూయ్జిక ఆఫ చేసి హెడ ఫోనస్ పెటుట్కొని పాటలు వింటునన్టేట్ నటిసుత్నన్ ఆ పర్ముఖ హీరో ఈ సంభాషణంతా వింటూ విసమ్యం
చెందుతాడు. పకక్న ఈ కొతత్ వయ్కిత్ వచిచ్ కూరోచ్గానే, ఏమీ ఎరగనటుట్ ఆ కొతత్ వయ్కిత్ని ఏం జరిగిందని అడుగుతాడు. అపుప్డు ఆ కొతత్ వయ్కిత్
జరిగిన సంభాషణంతా మొదటి నుంచి చెపుత్ంటే ఆ హీరో రెండోసారి విసమ్యానికి గురవుతాడు.
ఆ కొతత్ వయ్కిత్కి అడిగిననిన్ సెలీఫ్స ఇచిచ్, సిదాధ్ంత దగగ్రికి వెళిల్ “మీతో మాటాల్డాలి” అంటాడు పర్వేష. ఖాళీగా ఉనన్ పకక్ సీటోల్
కూరోచ్మని చూపిసూత్ “చెపప్ండి” అంటాడు సిదాధ్ంత.
“మీ సంభాషణ అంత వినాన్ను, మొదట నా ఇగో దెబబ్తినాన్ ఆ తరువాత మీరు చెపిప్ంది కరెకట్ కదా అనిపించింది. బాగా చెపాప్రు.
అందరు హీరోలని ఇంటరూవ్య్ చేసాత్రు, సారీ మీ భాషలో నటులని ఇంటరూవ్య్ చేసాత్రు, కానీ నాకు మిమమ్లిన్ ఇంటరూవ్య్ చేయాలి
అనిపిసుత్ంది. అలా అని మీ వయ్కిత్గతమైన, వృతిత్పరమైన విషయాల గురించి ఏమీ అడగను, సినిమాకి సంబంధించిన కొనిన్ విషయాల మీద మీ
అభిపార్యం అడుగుతాను చెపప్ండి” అనన్ పర్వేష మాటలకి సిదాధ్ంత నవివ్ సరే అని తల ఊపడం చూసి
పర్వేష: మీ దృషిట్లో సినిమా?
సిదాధ్ంత: వినోదం పంచేది, వింతలు చూపేది. కళలను, కలలను తెర మీద చూపేది.
పర్వేష: హిట సినిమా?
సిదాధ్ంత: ఎకుక్వ మంది చూసేది
పర్వేష: మంచి సినిమా?
సిదాధ్ంత: ఎకుక్వ మంది మాటాల్డుకునేది
పర్వేష: గొపప్ సినిమా?
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సిదాధ్ంత: ఎకుక్వ మంది ఎకుక్వ కాలం గురుత్ పెటుట్కొనేది
పర్వేష: ఫాల్ప సినిమా?
సిదాధ్ంత: తకుక్వ మంది చూసేది
పర్వేష: చెతత్ సినిమా?
సిదాధ్ంత: ఎకుక్వ మంది తకుక్వ కాలం తిటేట్ది
పర్వేష: కుళుళ్ సినిమా?
సిదాధ్ంత: passion లేని వాళుళ్ ఎదో ఒక పని చేసుకోవటం కోసం తీసేది (నిరామ్త తపప్)

మృదువైన కంఠంతో “sorry sir, would you like something to drink?” అనన్ ఎయిర హోసెట్స మాటలు విని వాళుళ్ ఆ
సంభాషణ ఆపి సింగిల ఆరిజిన కాఫీ అని ఒకరు, ఆరెంజ జూయ్స అని ఇంకో ఒకరు చెపిప్ తిరిగి మాటలోల్ మునగటం చూసి “sure sir” అని
ఆ ఎయిర హోసెట్స ఇంకేం మాటాల్డకుండా వెళిళ్పోయింది.
పర్వేష: నటి?
సిదాధ్ంత: నటన వృతిత్గా గల సతరీ
పర్వేష: నటుడు?
సిదాధ్ంత: ముఖానికి రంగులు వేసుకొని సినిమాలోల్ నటించేవాడు, వేసుకోకుండా బయట నటించేవాడు
పర్వేష: నిజమైన సినిమా విలన?
సిదాధ్ంత: వినోదం, కొతత్దనం పేరు మీద మితిమీరిన బూతు, హింసని సినిమాలోల్ పెటిట్, జనాలకు నచుచ్తుంది అని

చెపుతూ

మాటలు/పాటలు/కథలు రాసే వాళుళ్/తీసే వాళుళ్/నటించే వాళుళ్.
పర్వేష: మీకు టకుక్న గురుత్కు వచేచ్ హీరో?
సిదాధ్ంత: సైనికుడు, వైదుయ్డు, గురువు. పరుల కోసం నిసావ్రథ్ంగ పని చేసే పర్తి ఒకక్రు
పర్వేష: నిజమైన వినోదం?
సిదాధ్ంత: జనాలిన్ మెపిప్ంచేది, రంజింప చేసేది, ఆలోచింపచేసేది, అందరు కలిసి ఆసావ్దించకలిగేది.
పర్వేష: సినిమా వాళళ్ మీద మీ అభిపార్యం?
సిదాధ్ంత: ఏ అభిపార్యం లేదు. వాళుళ్ మనషులే కదా, మనలాగే, అందరిలాగే. వాళల్లో మంచి, చెడు, కోరిక, కోపం, కుటుంబం,
పేర్మ, జాలి అనిన్ ఉంటాయి. వాళుళ్ వేరే రకమైన జాతి కాదు కదా, అయిన సినిమా వాళుళ్ ఎకక్డి నుంచి వసాత్రు. మనం ఏమైనా వాళల్ని
ఎకక్డనుండైనా దిగుమతి చేసుకుంటామా? వాళుళ్ మనలానే ఉంటారు, మనలోనే ఉంటారు, మనలోంచే వెళాల్రు, వాళుళ్ మనలాగే
మనుషులు.
అపుప్డు ఆ పర్ముఖ నటుడు, సిదాధ్ంత తో సెలీఫ్ తీసుకొని, థాంకస్ చెపిప్ వెళిల్ తన సీట లో కూరొచ్ని తన ఐపాడ పోర్ లో ఆ ఇంటరూవ్య్
మొతత్ం రాసుకునాన్డు. ఆ ఇంటరూవ్య్ ఆధారంగా ఒక లఘుచితర్ం తీయమని తను పర్సుత్తం పని చేసుత్నన్ సినిమా అసిసెట్ంట డైరెకట్ర కి
పంపిసాత్డు........
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హీరోకి నటుడికి ఉనన్ తేడా అందరికి తెలియ చెపప్టం కోసం.
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